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Kerst

Zandvoorter
neemt afscheid
bij NZH museum

Volle kerk bij
kerstmusical
Oranje Nassau

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Jubileum

11

Sport

Zandvoortse runt
al 25 jaar Eindpunt
op kop Zeeweg
oplage 9.500 exemplaren

Veel meezingers bij Kerstsamenzang
Traditioneel wordt op kerstavond door de uitbaters van café Koper een kerstsamen

zang georganiseerd op het Kerplein. Het was alweer voor de 16e keer en het was
behoorlijk fris toen rond 21.00 uur het eerste lied werd ingezet.

Mariaschool
is titelhouder
schoolbasketbal

www.zandvoortsecourant.nl

Nieuwjaarsreceptie in
de Haven van Zandvoort
De gezamenlijk Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie wordt

vandaag, vrijdag 2 januari, georganiseerd in strand
paviljoen de Haven van Zandvoort. Het is voor de vier

de keer in successie dat er een gemeenschappelijke
receptie georganiseerd wordt. Twintig partijen maken
de receptie financieel mogelijk.

De liederen gingen over vrede,
warmte en samenzijn. De sa
menzang is dan ook bedoeld
om met elkaar stil te staan bij
mensen die het minder hebben.
Elk jaar worden de tekstboekjes

verkocht waarvan de opbrengst
naar een goed doel gaat. En de
pot is weer gespekt! Ondanks of
misschien juist dankzij het be
sef van recessie, ziekte en oor
logen stroomde het Kerkplein

weer vol. Er is een prachtig be
drag bij elkaar gezongen voor
de stichting Bijzonder Hulp
Zuid Kennemerland die prakti
sche hulp biedt aan de armen
in onze regio: € 1.053,70.

Laatste weekend ijsbaan
Het einde van de ijsbaan 2014-2015 nadert met rasse schreden. Komende zondag is

Ieder jaar komen er steeds
meer organisaties, stichtin
gen en verenigingen bij die
hun leden, sympathisanten en
donateurs op deze manier de
hand willen schudden en de
beste wensen voor een nieuw
jaar willen over brengen. Het
geheel is een prachtig sociaal
gebeuren want uit alle lagen
van de bevolking komen men
sen hier naartoe. Buiten de ge
meente zullen 18 andere clubs
op allerlei gebied, acte de pré
sence geven. Holland Casino
Zandvoort stelt zelfs voor alle
aanwezigen een voucher ter
beschikking om op enig mo
ment het Zandvoortse casino
gratis te kunnen bezoeken.

het de laatste dag dat Zandvoort van de ijsbaan kan genieten. De succesvolle ijsbaan
heeft dit jaar een toeschouwersaantal getrokken dat kan worden vergeleken met
vorig jaar. Dat zei hoofdijsmeester Leo Miezenbeek.
“Kijk, als het vol is, is het vol en
dan kunnen er toch niet meer
mensen op het ijs. Maar we zijn
uitermate tevreden over dit jaar.
Ook was er veel animo van nieu

De Mannetjes

Nieuwjaar

we vrijwilligers die mee wilden
doen, een goed teken”, aldus
Miezenbeek.
Tot en met zondag kan er dus
nog geschaatst worden maar
niet alle dagen tot het einde.
Vrijdag wordt namelijk de fi
nale van het Fluitketel curling
toernooi gespeeld, die om 20.00
uur begint. Zaterdag is de tra

ditionele ‘Disco on Ice’. Dan zal
vanaf 17.00 uur een keur aan
Dj’s het publiek vermaken met
allerlei soorten en stijlen muziek.
Beginnend voor de kleinere kin
deren en dan opbouwend naar
de jongeren en volwassenen.
Zondag is het nog ‘vrij’ schaatsen
van 11.00 tot 18.00 uur en daarna
gaat toch echt de stekker eruit.
Volgend jaar een nieuwe editie?

STICHTING NIEUWJAARSCONCERT ZANDVOORT
ORGANISEERT

NIEUWJAARSCONCERT 2015

ZONDAG 4 JANUARI in de AGATHAKERK-GROTE KROCHT 25

‘De “winter” is ook
alweer voorbij dus wij
zien het nieuwe jaar
zonnig tegemoet’

MET MEDEWERKING VAN:

Zandvoorts Mannenkoor • Music All In
Gemengd Koper Ensemble • Muziekschool New Wave

De Zandvoortse Nieuwjaars
receptie voor alle Zandvoorters,
begint vrijdag 2 januari in
de Haven van Zandvoort om
19.30 uur. Zorg dus dat u op
tijd bent om uw wensen over
te brengen!

WIJ WENSEN
IEDEREEN
EEN HEEL
GEZOND EN
GELUKKIG
2015
Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

Kerstboomverbranding
7 januari om 19.30 uur
op het strand t.h.v. Schuitengat.
Inleveren kerstbomen zie www.zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

AANVANG: 15.00 uur - Kerk OPEN 14.30 uur
TOEGANG GRATIS!!
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Familieberichten

Burgerlijke stand

Waterstanden

22 DECEMBER - 28 DECEMBER 2014
Geboren:

Livia Annelies, dochter van: Jongejan,
Arnold en: Paap, Mirella Marja
Madelief Ari-Sophia Isabella, doch
ter van: Ruijter, Hendrikus Johannes en:
Visscher, Janneke Hendrike Bertina
Nik, zoon van: Wouters, Remko en: Veerman, Kristel

Getrouwd:

Dekker, Jeffrey Hermanus Wilhelmus
en: van der Zeijs, Kelly

Overleden:

Huppelschoten, geb. Thape, Adriana
Wilhelmina, geb. 1954
Spiekman, geb. Engelen, Willemina
Goela Pieternella, geb. 1919
van Oostveen, geb. van der Sluijs, Thea, geb. 1935
Zwemmer, geb. Ruiter, Sonja Petronella, geb. 1940
Kerkman, Cornelis, geb. 1940

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastoor M.A.L. Wagemaker,
aansluitend nieuwjaarsreceptie
www.boazparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor-diaken G.J. van der Wal
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

In Memoriam

Jan Derk Visser
3 januari 2013
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Straatmuzikanten in
centrum verboden
Onlangs heeft burgemeester Niek Meijer een
verbod voor straatmuzikanten ingesteld. In het

gebied rondom het Kerkplein vanaf het Raad

huisplein tot het Kerkpad, is het verboden om
muziek ten gehore te brengen. Ook het Raad
huisplein en de Grote Krocht, tot de Cornelis Sle
gersstraat, is verboden gebied.
In 2011 werd het verbod in
de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) op
straatmuzikanten opge
heven. Onder voorwaar
de dat straatmuzikanten
overal maximaal een half
uur mogen spelen en
zich dan minimaal 200
meter verplaatsen om
daar verder te spelen.
Dit om eventuele over
last tot een minimum te
beperken. Helaas zijn er
enkele muzikanten die
steeds op dezelfde plek

blijven spelen ondanks
herhaaldelijke verzoeken
om dit niet te doen. Door
diverse ondernemers
wordt dit als zeer hinderlijk
ervaren evenals van hun
klanten. Daarom heeft de
burgemeester, in overleg
met de voorzitter van de
Ondernemersvereniging
Zandvoort, besloten als
nog een verbod in te stel
len dat straatmuzikanten
op het Kerkplein en om
geving niet meer mogen
optreden.

3 januari 2015

Lieve pa, mijn steun en voorbeeld
Alweer 2 jaar dat je er niet meer bent,
geen dag, uur, seconde ben je uit
mijn gedachten geweest.
Ook dit jaar was weer niet makkelijk voor mij,
je gemis was wederom niet
in woorden uit te drukken.
Ik begrijp dat ik door moet maar het
valt me af en toe zo zwaar.
Dan kijk ik maar weer naar die mooie
foto van ons samen in Londen
en dan weet ik weer waarvoor ik het moet doen.
Hou van je.
Dag pap, dag vriend!
Gordon
2

Nova Memoria
Gedenkstenen, urnen, assieraden
Voor een tastbare herinnering
Advisering op afspraak bij u thuis
(vrijblijvend)
Kantoor: Sint Jorisveld 101 Haarlem
06-44390444 | www.novamemoria.nl | info@novamemoria.nl

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 zal
een aantal zaken gaan veranderen voor gemeenten. De in
stroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt per
die datum gestopt, waardoor de Wsw in ongeveer dertig

jaar tijd wordt afgebouwd. Ook worden de middelen voor

Ramp voor ondernemers

Maandagavond rond 23.00 uur voltrok zich een ramp van

de eerste orde voor de hardwerkende ondernemer Arlan
Berg. Er was namelijk een melding bij de brandweer bin

nengekomen ‘brand wegvervoer Keesomstraat’. Ter plekke

moest de brandweer constateren dat de boulevardkar van
Berg in lichterlaaie stond.

de Wsw lager. Om deze reden hebben de deelnemende ge
meenten besloten tot een herstructurering van Paswerk.
In opdracht van het Algemeen
Bestuur (AB) van Paswerk
heeft de werkgroep Paswerk,
samen met een adviseur van
Berenschot onderzoek gedaan
naar een aantal mogelijke toe
komstvarianten van Paswerk.
Het AB heeft in haar vergade
ring van 20 december 2013, na
dat de deelnemende raden en
commissies geïnformeerd en
geraadpleegd waren, unaniem
besloten voor variant 5. Deze
variant betekent dat de taken
re-integratie, leer-werkbedrijf
en arbeidsmatige dagbesteding
ontvlochten worden.
Het Zandvoortse college had
al op 4 maart 2014 ingestemd
met een nieuwe structuur
voor Paswerk en besloot de
wethouder Sociale Zaken te
mandateren. De ontvlechting
houdt in dat een splitsing
wordt aangebracht tussen de
Gemeenschappelijke Regeling
(GR) enerzijds en de nevenstruc
tuur, bestaande uit verschillen
de Bv’s en een stichting, ander
zijds. De vijf gemeenten blijven
wel gezamenlijk deelnemen in

de GR. De gemeenten Zandvoort
en Haarlem organiseren hun
re-integratie activiteiten en
dagbesteding daarnaast gro
tendeels in de afgesplitste ne
venstructuur. De aandelen van
de bestaande Werkpas Holding
BV worden van de Stichting
Administratiekantoor Werkpas
Holding BV overgedragen aan
de beide gemeenten. De stich
ting wordt opgeheven. De twee
gemeenten gaan hierdoor als
aandeelhouders deelnemen in
Werkpas Holding BV.
Haarlem had per 1 januari 2013
153.093 inwoners, hetgeen 164
aandelen oplevert. Zandvoort
had toen 16.593 inwoners, het
geen leidt tot 18 aandelen. De
verhouding van het aandelen
bezit is tevens bepalend voor
de eigendomsverhouding die
uitkomt op 89% : 11%. Wat be
treft de stemverhouding geldt
dat in de vergadering van aan
deelhouders elk aandeel met
stemrecht als één stem geldt.
De stemverhouding verloopt
dus in de pas met het feitelijke
aandelenbezit.

De verkoopkar van Berg Vis is volledig uitgebrand | Foto: Michel van Bergen

De verkoopkar, die geparkeerd
stond bij de loods aan de De
Wattstraat, brandde volledig
uit. Na eerste onderzoek gaat
de politie uit van een technische
oorzaak. Een paar uur later was
er opnieuw een melding ‘brand
wegvervoer Keesomstraat’. Toen

betrof het een bedrijfsbusje van
Divaro Glasservice. Twee er
naast geparkeerde voertuigen
liepen ook schade op. De po
litie denkt bij dit incident aan
brandstichting en roept getui
gen op om contact op te nemen
via 0900-8844.

de mensen in de garage en op
kantoor. Van hen kreeg hij veel
nostalgisch materiaal bij elkaar.
Met hart en ziel heeft hij zich
op vrijwillige basis zich, samen
met andere enthousiaste vrij
willigers, als directeur ingezet
om het museum in stand te
houden aan de Leidsevaart.
Onder zijn leiding ontwik
kelde de voorwerpenverzame
ling zich tot de fraaie collectie
van de Stichting NZH Vervoer
Museum. Naast foto’s en voor
werpen omvat de huidige col
lectie ook tramrijtuigen en
autobussen, ondergebracht in
het museumgebouw en in de
garages op het terrein van het
voormalige vervoerbedrijf aan
de Leidsevaart in Haarlem.

Verder heb ik mij voorge
nomen om alle negatieve
acties en reacties naast mij
neer te leggen. Ik ga vanaf
nu alleen maar de positieve
kant van het leven bekijken.
Het zal even wennen zijn
want zonder dat je het in de
gaten hebt, word je meege
sleurd in het negativisme. De
één weet het nog beter dan
de ander en als je tegengas
geeft, krijg je het tienvoudig
op je bordje terug. Ik
heb het wel gehad met
al deze zwartkijkers.
Pluk de dag wordt mijn
motto voor 2015!

Een paar uur later stond dit busje in brand | Foto: Michel van Bergen

Gerrit Schaap neemt
afscheid bij NZH Museum
genomen van plaatsgenoot Gerrit Schaap als voorzitter/direc
teur en oprichter van het NZH Vervoer Museum aan de Leidse
vaart. Na 33 jaar gaf hij het stokje over aan Tonnie Hodes.
Gerrit Schaap is in Zandvoort
geen onbekende. Zo heeft hij
in het bestuur van de woning
bouwvereniging gezeten en
maakte hij onder meer jaren
deel uit van de reservepolitie.
Na zijn pensionering bij de NZH,
waar hij onder meer als salaris
administrateur werkzaam was,
nam Schaap eigenlijk niet echt
afscheid van het bedrijf. Ter ge
legenheid van het 100-jarig be
staan van de NZH in 1981 richtte
hij in de vergaderzaal van het
NZH-hoofdkantoor een ten
toonstelling in. Deze tentoon
stelling van foto’s en objecten is
de basis geworden van de hui
dige museumcollectie. Door zijn
lange loopbaan en zijn functie
als salarisadministrateur kende
hij bijna alle buschauffeurs en

… is het nog even doorbij
ten dan is de dik makende
maand december voorbij.
De laatste dagen van het jaar
zijn altijd het moeilijkst met
de overheerlijke oliebollen,
appelflappen en andere ver
leidelijke hapjes. Het wordt
weer een paar weken afzien
om de kilootjes kwijt te ra
ken. Maar niet getreurd het
hoort er nou eenmaal bij. Het
waren tenslotte hele gezelli
ge dagen. Straks zal 2014 met
een paar luide knallen tot ‘t
verleden horen. Wat zal het
nieuwe jaar mij brengen?
Mijn agenda is nog maag
delijk leeg en ook onze ge
zamenlijke kalender is nog
blank. Helaas zal het niet
lang duren voordat deze
twee geheugensteuntjes vol
staan met allerlei afspraken.
Leuke en minder leuke, dat
wel. Bij een nieuw jaar horen
ook altijd de goede voorne
mens. Ik begin er altijd trouw
aan maar het verwatert
naarmate het jaar vordert. Zo
heb ik mij al ‘tig’ keer voorge
nomen om mijn honderden
foto’s, die in schoenendozen
liggen opgeslagen, te gaan
inplakken. Ik begin er steeds
fris en fruitig aan maar het
eindigt in een flop. Zoiets
moet je gaan doen als ze
net afgedrukt zijn. Misschien
eerst maar sorteren op jaar
tal! Ook al mijn uitgeknipte
columns kijken mij vragend
aan, alleen de tijd ontbreekt
mij om ze keurig op jaartal in
te plakken. Of het ooit gaat
gebeuren? Ik heb tenslotte
een heel jaar de tijd!

Op 22 december jongstleden is er op feestelijke wijze afscheid

Cartoon - Hans van Pelt

Column

Nel Kerkman

Paswerk naar nieuwe
structuur in 2015
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Evenementenagenda
c

Glas in Lood
Een oeroude ambacht met prachtige resultaten. Met
hulp van de docent leert men glas snijden en een
ontwerp maken. De docent beschikt over het nodige
gereedschap.
Woensdag 19:39 - 22:00 uur
Woensdag 10:00 - 12:30 uur
4 februari t/m 1 april

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden, er wordt veel rekening gehouden met eigen vaardigheden. Werken naar
eigen inzicht, beleving en persoonlijk niveau.
Maandag of donderdag 19:30 - 22:00 uur
19/22 januari t/m eind april

Open Atelier
Werken met verschillende materialen. U kiest zelf het
onderwerp. Mona Meier geeft adviezen en directe hulp.
Dinsdag 9:30 - 12:00 uur
20 januari t/m 7 april

Spaans Beginners
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
28 januari t/m 22 april

Spaans Conversatie
Woensdag 19:00 - 20:30 uur
28 januari t/m 22 april

Nederlands
Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is.
In groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen.
Donderdag 10:00 – 12:00 uur
Startdata op aanvraag januari

Meer plezier met de Android Tablet
In samenwerking met Senior Web wordt u geholpen
meer plezier te beleven aan uw Tablet (Android).
Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
3 februari t/m 24 februari

iPad, optimaal gebruik
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad.
Vrijdag 13:00 - 15:00
20 februari t/m 27 maart

Yoga met meditatie
Gymnastiek voor lichaam en geest.
Nu ook op maandagavond!
Nieuw! Maandag 20:00 - 21:15 uur
5 januari t/m 20 april
Voor meer informatie, tarieven
en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023 - 57 40330
Meer informatie en proeflessen
bij Hella Wanders
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
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IJsbaan Raadhuisplein, 17.00-22.00 uur

3 Nieuwjaarsrace				
Circuit Park Zandvoort, 15.00-19.00 uur

4 New Year’s surf event

Ouderen Partij Zandvoort

Watersportvereniging, aanvang 10.00 uur

4 Slotdag ijsbaan					

Wenst alle inwoners
van Zandvoort
een voorspoedig 2015

Bridge Vervolg
Een spel voor hoofd en handen. Deze cursus is een
vervolg op de beginnerscursus of voor mensen met
enige bridge ervaring.
Maandag 19:30 - 21:30 uur
26 januari t/m 20 april

JANUARI

3 Disco on Ice

Patchwork – Quilten
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken
en niet weet hoe, of voor mensen die meer techniek
willen leren met quilten. Houdt u van handwerken
en lapjes? U leert hier de basistechnieken en vervolg
techniek van quilten.
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur
6 februari t/m 17 april (om de week)

JANUARI b

Laatste dag van de ijsbaan Raadhuisplein

7 Kerstboom verbranding
Strand, aanvang 19.30 uur

9 Tentoonstelling:
38 jaar Holland Casino Zandvoort
Zandvoorts Museum, t/m 1 maart

11 Jazz in Zandvoort
Met Martijn van Iterson.

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort
in deze agenda? Mail het dan naar
redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
1 januari t/m 7 januari

MEES KEES OP DE PLANKEN
DO-VRIJ-ZA-ZO OM 12.30 & 16.15 UUR
WO OM 15.30 UUR

ANNIE M.G. SCHMIDTS “WIPLALA”
DO-VRIJ-ZA-ZO OM 14.15 UUR
WO OM 13.30 UUR

GOOISCHE VROUWEN 2
DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

CINEMA NOSTALGIE: CHITTY CHITTY BANG BANG
MET DICK VAN DYKE & SALLY ANN HOWES
DI 13.30 UUR

FILMCLUB: LEVIATHAN
Russische misdaad
WO 19.30 UUR

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

WINTERBANDEN
VERGEET NIET TE WISSELEN!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ingrid Muller

Tel. 06 - 245 30 167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk

Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
 023-5730962

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Kerstmusical werd druk bezocht
De kerstmusical die onderdeel was van de kinderkerstviering in de Protestantse kerk,
werd door circa 340 toeschouwers gezien. Samen met Marjolein Mulder en Marianne van

Goolen heeft Maaike Cappel met 54 kinderen van de Oranje Nassauschool binnen slechts
3 weken een musical ingestudeerd en het liep vlekkeloos.

leeg achterblijft. Dan vindt een
kind het lege boek. Het gaat op
zoek naar de verdwenen figu
ren. Een voor een vindt hij ze.
Dan blijkt ook dat zij zonder
elkaar geen verhaal meer te
vertellen hebben. Als ze mer
ken dat er ook nú nog mensen
op zoek zijn naar de betekenis
van het kerstverhaal, stappen
ze weer terug in het lege boek.
Het kerstverhaal werd op eigentijdse wijze verteld

Het verhaal van Gerard van
Minden gaat in feite over het
klassieke kerstverhaal. Maar,

wie leest het kerstverhaal nog?
De figuren uit dit verhaal stap
pen uit het boek dat derhalve

Tijdens de avond werd er ook
gecollecteerd. Totaal kon er
€ 510 (!) overgemaakt worden
naar Serious Request.

PRIJZEN WEEK 52 DECEMBERACTIE OVZ
Prijs

Aangeboden door

4e trekking

1 cadeaubon twv € 20,00
1 cadeaubon twv € 12,50
1 cadeaubon twv € 10,00
1 cadeaubon twv € 20,00
1 cadeaubon twv € 10,00
1 cadeaubon twv € 15,00
1 cadeaubon twv € 10,00
1 cadeaubon twv € 15,00
1 ex magni-pen
1 Fondue- of Gourmetschotel twv € 26,00
1 cadeaubon van Vichy twv € 20
1 paar rubber hakken
1 zuivelmandje twv € 25,00
1 cadeaubon twv € 10,00
1 cadeaubon twv € 12,50
1 notenpakket twv € 10,00
1 zak oliebollen/appelflappen
1 Satémenu + ijsje twv € 10,00
2 banketstaven twv € 10,00
1 cadeaubon twv € 10,00
1 hoofdkussen twv € 10,00
1 waardebon twv € 12,50
1 cadeaubon twv € 10,00
1 wintermuts
1 cadeaubon twv € 25,00
1 chocolade/thee pakket twv € 10,00
1 cadeaubon twv € 10,00
1 behandeling ontwormen hond of kat
1 cadeaubon twv € 10,00
1 cadeaubon twv € 12,50
1 cadeaubon twv € 12,50
1 pak stomen twv € 12,00
1 ketting

Apart, Jupiter Plaza
Bruna
XL
Bloemenhuis Bluijs Haltestraat
De Lip
Kaashuis Tromp
Level Up
Blokker
Slinger Optiek
Slagerij Horneman
Zandvoortse Apotheek
Shanna’s shoe repair
De Kaashoek
Albert Heijn
Dobey dierenspeciaalzaak
C’est Bon
Oliebollenkraam Faase
Snackbar ’t Plein
Van Vessem
Zandvoorts Museum
Heintje Dekbek
Viskraam Arie Guijt
Pesce Fresco
Sac Time
Emotion By
Tea Chocolate & more
Foto Menno Gorter
Dierenkliniek Zandvoort
ABC & meer
Zonnestudio Sunny Beach
Rosarito
Stomerij Beus
Mi Sueno

R Veel
W.A. de Lange
T.B. Looijer
S. Akersloot
R. Molenaar
L. van Dulkes
Kol
M. Logmans
E. Paap
A. Blom
A.B. Hulsken
Fam. v.d Ven
M. Hooglander
H. Stulik Camek
K. Oostergetel
G. Hoogendijk
J. Baars
T. Nieland
Ilse Meijer
J. v.d. Valk
S. Landman
H. Alders
H. van Lent
J. Tijsma
Beijer
J. Schouten
T. Duisterhof
B.M. Laarman
N. Veerkamp
H. Visser
Y. Schrader
R. Kuin
C. van Soest

Tablet
2 jaarkaarten circuit
Voucher twv € 250
Citybike
Schilderij van Hilly Jansen

Radio Stiphout
Circuit Park Zandvoort
Center Parcs Zandvoort
Hema
Zandvoorts Museum

Ana Sosa
M.J. Teunisse Kroone
G. van Eck
M. Molijn vd Hoek
M. v.d. Eijkhoff
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Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Zorgverzekering vanaf € 76,- p/m
met vrije keus van zorgverlener!
Wij kiezen voor kwaliteit. En U?
Passage 11, Zandvoort • Dorsman.nl of 023-5714534

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Brand in flatwoning

Foto: B. van Duynen

Zondagavond rukte de
brandw eer uit naar de
Flemingstraat. Daar was
brand ontstaan in een flat
woning. De bewoonster
kon door de hulpverleners
veilig uit de woning wor
den gehaald. Doordat er
veel rookontwikkeling was
ontstaan is de vrouw voor
controle naar het ziekenhuis
gebracht.

Goede voornemens?

Heb jij je voorgenomen om
in 2015 je voor een ander in
te zetten? Kom dan zater
dagochtend 17 januari 2015
naar Nieuw Unicum aan
de Zandvoortselaan 165 in
Zandvoort. Daar gaat een
groep enthousiaste vrijwil
ligers voor de vierde keer aan
de slag om het Schelpenpad
nog beter geschikt te ma
ken voor rolstoelgebruikers.
Nieuw Unicum biedt onder
dak aan ruim 250 cliënten,
met name aan mensen met
ziekte MS. De meesten kun
nen zich alleen per rolstoel
verplaatsen. Een tocht over
het vriendelijk glooiend
Schelpenpad naar het uit
zichtpunt over de duinen is
een geliefd uitstapje voor
cliënten en hun bezoek.
Landschap Noord-Holland
helpt mee dit Schelpenpad
begaanbaar te houden door
gereedschap en handschoe
nen beschikbaar te stellen.
Om 09.30 uur wordt er ver
zameld aan het begin van
het Schelpenpad op het
terrein van Nieuw Unicum.
Om 12.30 uur sluiten ze
af met een gezamenlijke
lunch, u aangeboden door
Nieuw Unicum. Wil je mee
helpen? Geef u zich dan op
bij Angelique van Deursen,
a.van.deursen@nieuwuni
cum.nl, tel. 06-13352688.

Een winterse
snertwandeling

Op zondag 4 januari van 11.00
uur tot 12.30 uur kunt u het
mooie van de natuur met het
aangename verenigen! Eerst
een heerlijke winterwande
ling door de Kennemerduinen,
vanaf bezoekerscentrum De
Kennemerduinen. Na afloop
kunt u uw handen warmen
aan een fijne kop snert, met
roggebrood en spek, in het
Duincafé. Schrijf je in via www.
np-zuidkennemerland.nl.

Iedere week een uurtje
Gezond Natuur Wandelen

Elke zaterdag van 10.00 tot
11.00 uur kunt u een uur
tje wandelen in de natuur.
Want wandelen hoort bij
een gezonde levensstijl. Dus
geniet van de omgeving en
wordt fit. Twee gidsen hou
den met iedereen rekening.
Inschrijven is niet nodig, deel
name is gratis. Verzamelen
vanaf 9.30 bij het Duincafe
naast Bezoekerscentrum De
Kennemerduinen.

Alleen nog maar pinnen

Vanaf maandag 5 januari
2015 kunt u alleen nog pin
nen bij de betaalautoma
ten van de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Het is
dan niet meer mogelijk om
met contant geld te betalen.
De automaten staan bij de
vier hoofdingangen van de
Waterleidingduinen: ingang
Zandvoortselaan, ingang
Oase, ingang Panneland en
ingang De Zilk. Bij de be
taalautomaten kunt u een
toegangskaartje en een par
keerkaartje kopen. Beiden
zijn dagkaarten. Alleen bij het
bezoekerscentrum bij ingang
Oase kunt u nog wel gewoon
met contact geld blijven be
talen.
5

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Wij wensen u een gezond en
bloemrijk 2015

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

P.S. Let op onze aanbiedingen!

www.shslotenservice.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

mmx

ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

Autobedrijf Zandvoort

ITALIAN RESTAURANT

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

per dag(deel) - max planckstraat - t 0653 231 754

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

OPHALEN PIZZA EN PASTA!!

VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Stempelkaarten:

Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!
Ook de overige gerechten van de kaart
kunt u ophalen,
voor een feestje of etentje thuis!
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

BEDRIJVENGIDS pagina
U vindt wat u zoekt op de BEDRIJVENGIDS pagina!
Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen:

Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl en Gillis Kok: 06 – 46046026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
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Al 10 jaar lang

“De best gelezen krant van Zandvoort”
Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

WWW.ZANDVOORTSECOURANT.NL
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Jong en oud genieten
samen van kerstlunch

Aanrijding met hert,
auto zwaar beschadigd

Dinsdag 23 december kwamen de cliënten van ‘Het Jutters

Een automobilist heeft donderdagavond veel schade aan

Kostverloren, op visite bij het kinderdagverblijf Pippeloen

op de zeeweg. Het dier was zwaar gewond en is later in de

tje voor een gezamenlijke kerstlunch. Door jong en oud

werden kerstliedjes meegezongen onder begeleiding van

zijn voertuig opgelopen bij een aanrijding met een hert
nacht uit zijn lijden verlost.

Misschien geen goede voor
nemens, maar uitdagingen dit
jaar! Stoppen met roken lukt
tenslotte alleen maar als je
werkelijk zelf wilt stoppen. Een
streefdatum is een stok achter
de deur, maar geen heilig mid
del. Zo vond ik mijn verjaardags
kaart terug, ter grootte van een
A-4’tje, van een paar jaar ge
leden. Ja, altijd goed bewaard
want het is een tegoedbon
voor racen op ons Zandvoortse
circuit. En geen lullig arrange
ment, nee, een welgenoemd
Lamborghini VIP arrangement!
Dat noem ik nog eens een
mooie uitdaging voor 2015!

een gitaar en heel veel eigen instrumentjes. Daarna klonk

er een muzikaal ‘smakelijk eten’ en was de tafel feestelijk
gedekt met allerlei heerlijkheden: van pannenkoeken tot
een verrukkelijke kersttulband! Er werd gesmuld!

De auto werd zwaar beschadigd door een overstekend hert | Foto: Mi chel van Bergen

Er werd samen gegeten, gezongen en zelfs gedanst

Zo’n ontmoeting tussen jong
en oud is erg waardevol en
iedereen geniet ervan! De kin
deren vinden het gezellig als
ze bezoek krijgen van zoveel
opa’s en oma’s en de ouderen
zie je genieten van de onbe
vangenheid van de kleintjes.

Er wordt samen gelachen, ge
kletst en geboeid geluisterd
naar een muziekdoosje. Na
afloop ontvingen de kinderen
een klein kerstplantje van ‘Het
Juttershuis’ en de kinderen had
den voor het bezoek prachtige
tekeningen gemaakt.

De automobilist kwam even
voor middernacht vanuit
Zandvoort de Zeeweg opgere
den toen vlak voor restaurant
De Bokkedoorns opeens een
hert de weg overstak. De man
raakte het hert met de voorkant
van zijn wagen. Het hert was
niet op slag dood. Een mede
werker van faunabeheer is op
geroepen en heeft het dier later

in de nacht uit zijn lijden verlost.
De auto liep bij de aanrijding
forse schade aan de voorkant op
en kon niet meer verder rijden.
Een bergingsbedrijf moest wor
den ingeschakeld en heeft de
auto weggesleept. Met enige
regelmaat gebeuren er aanrij
dingen op de Zeeweg waarbij
herten betrokken zijn.

Eetcafé ‘t Eindpunt bestaat 25 jaar
Eetcafé ‘t Eindpunt, op de kop van de Zeeweg, is op 1 januari 2015 precies 25 jaar in han

den van onze plaatsgenoot Femke Dijkema. In die kwart eeuw heeft ze duizenden gasten
ontvangen en ze kan dan ook vertellen uit een heel groot arsenaal van gebeurtenissen die
hier plaats hebben gevonden.

“Toen we begonnen waren de
gasten tevreden met een goed
kopje koffie, een broodje kro
ket, een uitsmijter of een koud
biertje”, vertelt ze. Maar de gast
veranderde in de loop der jaren
en dus veranderde ‘t Eindpunt
mee tot wat het nu is. Een mooi
ingerichte zaak met een prima
keuken en vriendelijk bediening.
‘t Eindpunt is dan wel met de
tijd meegegaan maar Dijkema
hanteert nog steeds de waar
den waarmee ze begonnen is:
een met zorg bereide kop koffie,
maaltijden bereid van verse in
grediënten en natuurlijk vrien
delijke medewerkers.

Eetcafé ’t Eindpunt wordt veel door Zandvoortse wandelaars en fietsers bezocht

‘t Eindpunt, kenmerkend ge
bouwd in een soort piramide
stijl, is een geijkt punt voor bij
voorbeeld wielrenners, wan
delaars en hardlopers om hun
weg terug op te gaan zoeken.
De gelegenheid is op 4 kilo
meter van Zandvoort en dus
een mooie wandelafstand.

Even een kopje koffie, vaak
met een punt van de uitste
kende appeltaart, al dan niet
met slagroom, of een lekkere
uitsmijter en dan weer op de
fiets of in de benen. Vaak zijn
het gasten die jarenlang dit
ritueel volgen en dus trouwe
gasten zijn.

Nieuwjaar!

Op 23-jarige leeftijd besloot
Femke, samen met haar toen
malige zakenpartner Marco
Kooter, ‘t Eindpunt van de werk
gever van Kooter over te nemen.
Een grote stap die achteraf goed
is uitgepakt, ook nu ze de zaak al
leen voortzet nadat Marco onge
veer vijf jaar geleden is gestopt.

‘t Eindpunt is 7 dagen in de
week vanaf 08.00 uur geopend.
De keuken sluit in de winter om
17.30 uur en in het hoogseizoen
om 20.30 uur. Vooral met mooi
weer is het bij ‘t Eindpunt goed
toeven op het grote zonnige ter
ras! Eetcafé ‘t Eindpunt is geves
tigd aan de Zeeweg 82, 2051 EC
Bloemendaal en is telefonisch
te bereiken onder nummer 0235732170.

Meer tijd voor elkaar nemen,
het roer omgooien, toch maar
eens kijken of er nog geld valt
te besparen met het omzetten
van je ziektekostenverzekering
of energieleverancier, nog meer
bewegen en ook eens kiezen
voor jezelf. Allen goede voorne
mens. Misschien tellen ze toch
wel mee?
Anderen helpen is ook altijd een
goed voornemen, en dat zullen
we blijven doen. Of het nu gaat
om financiële ondersteuning
aan een goed doel, in binnenof buitenland, een arm om een
schouder aanbieden aan ie
mand die het nodig heeft of de
weg wijzen naar Center Parcs
aan een totaal onbekende
persoon (volgens mij hebben
wij een pijl op onze rug staan,
ja bij hen moet je zijn voor de
weg vragen, tijdens onze wan
delingen in de drukke vakantie
periodes, als men de rotonde
te vroeg genomen heeft). Maar
je kunt het ook doen met goe
deren. Oude apparaten, groot
en klein, die niet meer werken.
Kijk op www.ToolsToWork.nl
voor meer informatie! Mensen
in Afrika zijn daar dolgelukkig
mee. Met wat handige handen
zijn de mankementen aan som
mige apparaten snel verholpen,
en beginnen daarna een mooi
2e leven. Hoe beter kunnen we
het treffen voor de start van een
nieuw jaar? Ik hoop voor een
ieder dat de oliebollen hebben
gesmaakt, vele gelukzoenen
zijn uitgedeeld, handen wor
den geschud tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst
in de Haven en innerlijk
vuurwerk mag knallen in
2015! Op bubbelend geluk!

Mandy Schoorl

huis’, het ontmoetingscentrum van Amie in het Huis in het

Column
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Zandkorrels
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919
of 0653231754
....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos)
netwerk of advies
bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilders
werkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Winteractie
19,50 p.u./p.p.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaak
werk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
....................................................
Lumpinee Traditional
Massage
Louis Davidstraat 13A
Tel. 06-33832303
www.lumpineemassage.nl
Winteractie:
tot 18.00 uur 15% korting
v/a 60min. massage
....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage, pijnlijke
likdoorns/eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespeci
aliseerd is in het ver
wijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.
16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
www.autoverkoper.nu
biedt aan:
Opel Meriva Essentia
1.6-16V uit 2003 met
slechts 135.000km
CD, airco,
alles electr.,
onderhouds historie
aanw., € 3450,00.
Patrick van Kessel
06-55383624
....................................................
Pedicure
Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Taxicentrale
Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten
Zandvoort. Speciaal
tarief Schiphol voor bus
en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
....................................................
Vetrolletjes?
Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

Zandkorrels invulbon
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2
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zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

4

5
6
7

8
9

10
11
12

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

8

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:

In 2015 viert SKiP haar
25-jarig jubileum!
Dat betekent natuurlijk
veel bijzondere
activiteiten op de
kinderdagverblijven
Pippeloentje en Pluk!
Volg ons op Face Book
of onze website
www.pippeloentje-pluk.nl
want het wordt een
veelbelovend jaar!
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
De gehele maand
januari staat bij
BOUDOIR BY SARA
in het teken van
wimper-extensions!
Nieuwe set one by
one techniek:
49,50 ipv 85,- en de 3D
Hollywood techniek:
64,50 ipv 100,-.
Meer info: 0641554502
of saradejong2@
hotmail.com
....................................................
Stucadoor met
15 jaar stuc ervaring
heeft tijd over.
Vanaf € 8 p/m2.
Ook schilderwerk
mogelijk a € 15 p/u.
06-33448192
....................................................

DUIKTEAM ZANDVOORT
Uitnodiging
Voor alle leden
en oud-leden
Op dinsdag
6 januari 2015
Nieuwjaarsreceptie bij:
Watersportvereniging
Zandvoort
Boulevard Paulus Loot
Ter hoogte van nr. 69
Strandafgang 1Z
te Zandvoort
Aanvang vanaf 20:00 uur
Na 20:00 uur vrij
parkeren op de Boulevard
Altijd weer gezellig
terugblikken op
duikervaringen
En plannen maken voor
het komende jaar.

Hondentrimster
De 4 Pootjes
Annemiek Wolters
Bij u aan huis
Zandvoort en
omgeving
www.de4pootjes.nl
Tel. 06-23093264
....................................................
Wie kan nette
verantwoordelijke
moeder met
5VWO dochter aan een
woning of zomerhuis
helpen?
Min. woonkamer en
1 slaapkamer.
Huur € 500 p.m.
Tel. 06-50425825
....................................................

Kinderyoga in Zandvoort
Vrijdag 9 januari
2015 proefles.
Kom kennis maken
en geef je daarna
op voor 6 lessen.
Aanmelden op
www.bijdehandkinderyoga.nl
....................................................
Meditatie
Wil je graag jezelf
beter leren kennen
of meer rust?
Kom stilzitten!
Kennismaking met
meditatie 6 jan.
19.45-21.10 uur. €5,Info: www.helenvink.nl
0653525759
....................................................
Te huur:
studio met terras
in centrum Zandvoort.
1-2 personen.
Periode: heden tot
1 juni 2015.
Huur is incl. alles.
Info: 5719541
....................................................
Het Pakhuis
De leukste
kringloopwinkel
in de regio!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za
10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409

Uw bedrijf onder de aandacht brengen kan op verschillende
manieren. De Zandvoortse Courant is een zeer goed
gelezen medium en heeft ondernemers dan ook veel te
bieden als het gaat om het bereiken van de klanten.
Advertentie: alle maten en soorten, op specifieke pagina’s,
standaard in kleur.
Advertorial: een artikel over uw bedrijf, naar wens door
onze redacteuren geschreven en voorzien van een foto

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bedrijvengids Pagina: een vaste advertentie die (twee)
wekelijks op een speciale pagina geplaatst wordt.
Een lokale Gouden Gids

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meer weten? Bel 06-2453 0167

Zandvoortse Courant • NUMMER 1 • 2 JANUARI 2015

Over assholes en goede mensen
Thomas Schröder en Thomas Beks heten ze, de mannen waarover we enkele weken gele
den in deze krant schreven in het kader van “Wordt vervolgd”. Inmiddels is het ons inder

daad gelukt de beide mannen te spreken, met dank aan Diny Driehuizen van Studio11 op

het Gasthuisplein, alwaar we onder het genot van thee en rose koeken met elkaar een,
letterlijk- en figuurlijk, warm gesprek voerden. Een gesprek meer dan een interview, want

Weerbericht
Center Parcs Park Zandvoort
wenst iedereen
een gezond en
sportief 2015!

de mannen hadden elk hun eigen verhaal.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Januari 2015 wordt
te zachte maand

Het eindejaarswintertje is alweer voorbij in het land. En

dat terwijl er in Zandvoort amper sprake was van winter

weer met weliswaar een bescheiden laagje dooisneeuw.
Richting Zuid-Nederland was er wel die echte wintersfeer
met tot ruim 15 centimeter sneeuw soms. In Zuidwest-Bra

Verslaggever Mark wordt geflankeerd door Thomas en Thomas

door Mark en

Nicole van het Thomashuis

“GitaarThomas’, oftewel Thomas
Schröder, vertelt hoe hij vroe
ger naar Zandvoort kwam om
vakantie te vieren en nu gitaar
speelt in zijn dorp, waar hij ook
elke dag de zee opzoekt om
dat hij daar zo veel van houdt.
Hoewel ogenschijnlijk alleen
straatmuzikant, voelt Thomas
Schröder zich vooral ook men
senkijker, waarbij hij geleerd
heeft onderscheid te maken
tussen de enige twee soorten
mensen die er volgens hem
zijn: assholes en goede men
sen. Gelukkig ontmoet hij veel
mooie mensen in Zandvoort
en voelt hij zich gerespecteerd
door velen.
Verslaggever Mark stelt de
beide heren vragen over de da
mes in hun leven en of zij al dan
niet getrouwd zijn. Een vrouw
om mee te leven, dat zouden
Thomas en Thomas best wil
len (hoewel Thomas Schröder
ook zegt dat zijn gitaar zijn

vrouw is), maar geen van bei
den heeft de wens om te trou
wen. Dat laatste is voor Mark
aanleiding om te vertellen over
zijn dromen op dit vlak. Er wor
den meteen spijkers met kop
pen geslagen: wanneer de dag
komt dat Mark in zijn rosltoel
over de rode loper rolt om in de
kerk het jawoord aan zijn aan
staande te geven, zal Thomas
Schröder er zijn om het geheel
muzikaal te omlijsten. Die af
spraak staat!
Terloops krijgt verslaggever
Mark ook nog het advies om
altijd om zich heen te blijven
kijken naar een potentiele hu
welijkskandidate en niet te
schromen de dames aan te
spreken. “Ik ben dan wel dak
loos”, zegt Thomas Beks, “maar
wat ik heb deel ik” en dat geldt
dus ook voor immateriele za
ken, zoals goede adviezen.
Verslaggever Mark heeft op
zijn beurt ook tips voor de bei
de Thomassen, namelijk dat
het voor hen belangrijk is om
warme kleding aan te trekken,

en warme laarzen. Waarvan
akte.
En zo gaat het gesprek in volle
vaart verder, met meningen,
adviezen en anekdotes over en
weer. Smakelijk wordt gelachen
om het verhaal over die keer dat
de beide Thomassen op de ker
mis in Haarlem verslaggever
Mark en zijn moeder tegen het
lijf liepen. Thomas en Thomas
hadden zojuist een Bob Marley
pop gewonnen en wilden die
kado geven aan Mark. Uiteraard
vond Mark dat een goed idee,
want met name de dreadlocks
van Bob zijn hem tot voorbeeld,
maar Marks moeder had zo haar
twijfels. Uiteindelijk ging ze ak
koord met het kado van Thomas
en Thomas aan haar zoon, ech
ter pas nadat ze met een ferm
gebaar de joint uit Marleys
mond had weggeknipt…
En zo eindigt een bijzonder
gesprek tussen drie bijzondere
mannen, die niemand in een
hokje plaatsen en daar zelf ook
niet in te plaatsen zijn.

Kerstbomenverbranding
op woensdag 7 januari
Woensdag 7 januari is weer de jaarlijkse kerstbomenver
branding op het Zandvoortse strand. Om 19.30 uur zal de

brandweer gecontroleerd de stapel bomen in de fik steken,
altijd een spectaculair gezicht. Net als vorig jaar zal dit ge

beuren ter hoogte van het Schuitengat, de doorgang naar
de boulevard achter Dirk van den Broek.
De kerstbomen kunnen de
zelfde dag tussen 13.00 en
16.00 uur ingeleverd worden bij
de remise aan de Kamerlingh
Onnesstraat of bij het strand

voor het Schuitengat. Voor ie
dere boom die u inlevert krijgt u
€ 0,25 en een lot. Na afloop
wordt er door de gemeente
lootjes getrokken voor 20 ca

deaubonnen van € 5. In de
laatste week van januari maakt
de gemeente de winnende
lotnummers bekend. Die wor
den bekendgemaakt via de
Zandvoortse Courant en de
website van de gemeente. Het
is vanzelfsprekend dat hande
laren uitgesloten zijn van deze
actie. Voor meer informatie
belt u de Centrale Balie onder
nummer 14023, dus zonder
57 ervoor.

bant daalde de temperatuur nog even naar dik -9 graden
afgelopen zondagavond boven een dik pak sneeuw.
Inmiddels zitten we alweer
volop in de zachte oceanische
lucht en daar komt de komen
de tien dagen min of meer
geen verandering in. We zijn
dus gewoonweg weer terug
bij het bekende af.
Opvallend blijft (net als een
jaar terug) dat de Verenigde
Staten van Amerika wel weer
steenkoud winterweer mee
maken. Indirect betekent die
kou daar dat wij het mild hou
den de komende tijd.
Die ijskoude luchtmassa’s
komen de Atlantiek op en
doordat contact wordt ge
maakt met het veel warmere
zeewater aldaar vormen zich
bij Newfoundland veelal die
pe depressies die uiteindelijk
koers zetten richting IJsland
en Noorwegen en onze con
treien dus niet ongemoeid
laten.
Woensdag en donderdag
zitten we nog even onder
de paraplu van een hoge
drukgebied ten zuiden van
ons land. Het blijft daardoor
zo goed als droog in WestNederland. Nieuwjaarsdag

kan nog even frisjes verlopen
met wat nachtvorst in met
name de buitengebieden van
Zandvoort en Bentveld.
Vrijdag 2 januari 2015 begint
direct al met een opstoot van
zachtere lucht waarbij de re
genkans groot is. Het kan dan
alweer bijna 10 graden wor
den. De dagen daarna neemt
de regenkans tijdelijk weer af
en komt de temperatuur weer
iets minder hoog uit. Het blijft
daarbij typisch Hollands antwinterweer zoals iedereen
o zo goed kent. Ofschoon de
dagen alweer een dag of tien
lengen, overheerst de somber
heid buiten vaak nog de eerste
januariweek.
Kunnen we januari nu al
afschrijven qua winterweer?
Nee dat zeker niet; tussen 10
en 15 januari zullen zich weer
serieuze kansen aandienen
voor (wat) kouder weer. Maar
de kans op een steenkoude
louwmaand, inclusief schaats
festijnen, lijkt op dit moment
uiterst klein te zullen zijn.
weerman Marc Putto
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 1 - 2015
Raadscommissies

De raadscommissies komen bijeen op 13, 14 en 15 januari
2015. U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen
op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Bestemmingsplan “Strand en Duin”(partiële herziening)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Strand
en Duin” op 16 december 2014 door de gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld.

Aanleiding:

Raadscommissie Bestuur en Middelen
dinsdag 13 januari 2015 20.00 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
COLLEGEZAKEN
• Vragen aan /mededelingen uit het college
RAADSZAKEN uur
• Informatie uit de Accountantscommissie
• Kerntakenkeuzediscussie – aanpak
• Verordening Cameratoezicht 2015

Raadscommissie Ruimte en Economie
woensdag 14 januari 2015 20.00 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Presentatie door VVV
COLLEGEZAKEN
• Vragen aan /mededelingen uit het college
RAADSZAKEN
• Grondexploitatie Louis Davidscarré (deels besloten)
• Grondexploitatie Middenboulevard (deels besloten)

Het bestemmingsplan “Strand en Duin” is vastgesteld op 27
november 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland op 8 juni 2009. Het bestemmingsplan
is op 7 augustus 2009 in werking getreden.
Dit bestemmingsplan bevat o.a. planregels betreffende
het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde in de
zeereep in het belang van de waterkering.
In dit bestemmingsplan zijn echter geen bepalingen opgenomen ten aanzien van het peil, waarvan de bouwhoogte
van deze bouwwerken gemeten dient te worden. Dit impliceert, dat deze bouwwerken in juridische zin boven het
niveau van de boulevard kunnen worden gerealiseerd. Om
deze mogelijke ontwikkeling tegen te gaan wordt in deze
partiële herziening de maximale bouwhoogte van 8 meter
gemeten vanaf het strandniveau van maximaal 4,5 meter
N.A.P.
Artikel 12 van het bestemmingsplan wordt aangevuld door
de bouwhoogte van deze bouwwerken te relateren aan het
peil van 4,5 meter N.A.P..

Ter inzage:

Het vastgestelde bestemmingsplan bestaande uit toelichting en planregel ligt vanaf 5 januari 2015 gedurende zes
weken ter visie:
• Gedurende de openingstijden bij de centrale balie in het
raadhuis, Swaluestraat 2 te Zandvoort;
• Op de website van de gemeente Zandvoort (onder inwoner/bouwen en wonen/ bestemmingsplannen)

Beroep
Raadscommissie Samenleving
donderdag 15 januari 2015 20.00 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
COLLEGEZAKEN
• Vragen aan /mededelingen uit het college
• Project De Verbeelding in Zandvoort
• Bespreeknotitie Gertenbachcollege
U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onderwerpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal
24 uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de
griffie moeten worden aangemeld. Er worden in principe
maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde
raadsvoorstellen vindt plaats op 27 januari 2015.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog
wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website
rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur> Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Aanbesteding kunststofverpakkingsmateriaal

In de vergadering van de Gemeenteraad van Zandvoort
van 16 december 2014 is het besluit van het College van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort vastgesteld
om op grond van de Verordening gunning opdrachten
door toekenning van exclusief recht aan Meerlanden de
opdracht te verlenen tot het sorteren en vermarkten van
kunststofverpakkingsmateriaal.
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Een belanghebbende kan gedurende de terinzagelegging
(beroepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling
van deze partiële herziening van het bestemmingsplan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens kan een verzoek
om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Geen
beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan
naar voren heeft gebracht. Zowel voor het indienen van
een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling
van de Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in
werking totdat op het verzoek is beslist.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Burg.Engelbertstraat 64, plaatsen dakkapel, ingekomen
17 december 2014, 2014-VV-196.
• Strandafgang Paulus Loot 1a, plaatsen luifel, ingekomen
17 december 2014, 2014-VV-197.
• Burg.Nawijnlaan 10, aanvraag omgevingsvergunning
voor afwijken vd gebruiksvoorschriften vh bestemmingsplan, ingekomen 19 december 2014, 2014-VV-198.
• Brederodestraat 225, verplaatsen trapgat, ingekomen 22
december 2014, 2014-VV-199.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Diverse locaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen,
kappen 17 bomen, verzonden
23 december 2014, 2014-VV-181.
• Vinkenstraat 6, vergroten woning, verzonden 24 december 2014, 2014-VV-142.
Bentveld:
• Taxuslaan 12, kappen boom, verzonden 23 december 2014,
2014-VV-184.

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Nieuwestraat 1e , veranderen gevelbekleding dakkapel,
verzonden 23 december 2014, 2014-VV-179.
• Koningstraat 7, uitbreiden woning, verzonden 23 december 2014, 2014-VV-180.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
• Fahrenheitstraat 6, gebruik bijgebouw als kapsalon,
verzonden 22 december 2014, 2014-VV-166.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Omgevingsvergunning verleend

Centraal telefoonnummer

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Dr.J.P.Thijsseweg 24, aanpassen functies binnen gebouw
en brandveilig gebruik, verzonden 23 december 2014,
2014-VV-033.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van
bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het conceptbesluit kunnen gedurende een termijn van zes weken na
bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen.
De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de
publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
beroepschrift.

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak
maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Autosport

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00
- 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via
het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan
waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn
dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00
uur en 11.00 uur (telefoonnummer: 14023). Persoonlijk
spreekuur (via agendabeheer telefo onnummer: 14023)
op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00
uur- 10.45 uur - 11.30 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Basketbal

Racejaar 2015 begint met Nieuwjaarsrace
Het nieuwe racejaar begint op zaterdag 3 januari in 2015
wederom met een Nieuwjaarsrace op het Circuit Park Zand

voort. De race zal net als de afgelopen editie in het donker
eindigen, waarna traditiegetrouw het vuurwerk wordt af
geschoten. Hoewel er nog niets bekend is over het aantal

deelnemers bij het ter perse gaan van dit nummer, telt ook
deze race mee voor de Winter Endurance Kampioenschap
van 2014 en 2015.

De Nieuwjaarsrace wordt traditioneel altijd afgesloten met vuurwerk
Foto: archief 2014/ Chris Schotanus

Leiders in het klassement
zijn Pieter van Soelen en
Koen Bogaerts, die tijdens de
Zandvoort 500 met de BMW
M4 Silhouette in de Divisie I de
eerste race van dit wintersei
zoen hebben gewonnen. Het
duo heeft die race pas in de
laatste fase echt naar zich toe
getrokken om na 117 ronden als

Openingstijden begraafplaats

eerste over de finish te komen.
Concurrentie kan wellicht ko
men van het Wolf duo Bert de
Heus met Joey van Splunteren.
Zij hebben tijdens de kwalifica
tie van de Zandvoort 500 laten
zien, dat ze in staat zijn geweest
om de snelste trainingstijd op
de klokken te brengen. Zowel

het duo Van Soelen/Bogaerts
als De Heus/Van Splunteren
komen uit in de Divisie I. Dit is
de klasse waar racewagens met
meer dan 3200cc of turbomo
toren, onder andere bezet door
bolides als de Porsche 997 GT3
Cup, Renault Mégane Trophy
en BMW M3 E90. Wellicht zijn
er dan ook auto’s als de Radical
SR8 en Saker Sprint Sportscar te
zien in de Divisie I.
In Divisie II strijden auto’s met
een cilinderinhoud tot 3200cc,
waaronder de rappe BMW 320D
WTCC, Porsche 968 RS en BMW
Z4. In Divisie III, de klasse voor
auto’s tot 2,5 liter, wordt de
grid gevuld door de Renault
Clio Sport, BMW 325i Compact,
Porsche 944 Cup, Mitsubishi
Colt en Diesel-aangedreven
auto’s die niet volgens Burando
Production Open of DNRTreglement rijden. Alle overige
diesel aangedreven auto’s, zoals
de BMW 123d, Volkswagen Golf
5 TDI en SEAT Ibiza Cupra TDI,
treffen elkaar in Divisie IV.
De toegang tot de nieuwjaars
race is gratis: duinen, hoofdtri
bune en paddock zijn vrij toe
gankelijk. Bezoekers die met de
auto komen, kunnen voor € 6
op het parkeerterrein achter de
hoofdtribune parkeren.

Schoolbasketbaltoernooi
Komende zaterdag, 10 januari, staat de Korver Sporthal
weer op zijn kop tijdens het jaarlijkse Schoolbasketbaltoer

nooi. Voor de 39e keer organiseert basketbalvereniging The
Lions dit toernooi dat bestemd is voor de groepen 8 van alle
Zandvoortse basisscholen.

Vanaf 10.00 uur zullen de leer
lingen van de groepen 8 van
de Zandvoortse basisscholen,
bij zowel de meisjes als bij de
jongens, weer voor de eer van
de school gaan strijden. Ook
traditiegetrouw zullen zij door
de overige leerlingen van hun
school luidkeels worden aan
gemoedigd en staan ouders
met raad en daad klaar om ze
naar een overwinning te lei
den. De prijsuitreiking, met

opnieuw een beker voor zowel
het sportiefste meisjesteam als
voor het sportiefste jongens
team, die door de Zandvoortse
Sportraad ter beschikking
wordt gesteld en door voorzit
ter John Lemmens zal worden
overhandigd, wordt rond 16.30
uur verwacht. U bent van harte
welkom om dit spektakel te
aanschouwen. De toegang is
gratis dus dat kan u niet weer
houden.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bloemsierkunst Jef
& Henk Bluijs
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën

Eetcafé ‘t Eindpunt
Headsigns kapsalon
Healthclub Zandvoort
Miss Hollie’s Knutselkluppie
MMX Italiaans Restaurant
OPZ
Pluspunt
Reco Autoschade
Sea Optiek
Stichting Nieuwjaarsconcert
Transportbedrijf Van der Veld
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WERK IN UITVOERING: 5 JANUARI START
HERINRICHTING HOGEWEG EN KONINGINNEWEG
Vanaf maandag 5 januari tot 4 april 2015 wordt er gewerkt aan de herinrichting
van de Hogeweg en Koninginneweg. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken
is er gekozen om in fases te werken.
In grote lijnen komt dat neer op:
• Fase 1a: C. Slegersstraat tot Oranjestraat ( 5 januari t/m 23 februari)
• Fase 1b: Oranjestraat tot Duinstraat (19 januari t/m 9 maart)
• Fase 1c: Duinstraat tot Thorbeckestraat (2 maart t/m 3 april)
• Fase 1d: C. Slegersstraat tot Haarlemmerstraat (gefaseerd van 5 januari tot
4 april om Grote Krocht bereikbaar te houden)
• Fase 2: Koninginneweg (26 januari t/m 20 maart)
Het doel is om de werkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd af te ronden maar
dat is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Waarom deze werkzaamheden?

De rijbaan is op veel plaatsen verzakt en de riolering van de Hogeweg is sterk
verouderd en aan vervanging toe.

Wat gaat er gebeuren?

• Ondergronds wordt het nieuwe riool een gescheiden stelsel waardoor regen
water kan infiltreren in de bodem en er minder water via het vuilwaterriool
richting de Koninginneweg stroomt.
• Zowel de Hogeweg als de Koninginneweg kunnen na het vervangen van het
riool duurzaam veiliger worden ingericht, waarbij de Hogeweg wordt voorzien
van asfalt met brede fietsstroken.

Bereikbaarheid winkels/woningen

• Het centrum is via een omleiding bereikbaar
• Bedrijven, woningen en instellingen blijven met gepaste maatregelen bereikbaar.
• Voetgangers worden langs het werk geleid.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden wordt het gemotoriseerde verkeer omgeleid via de Van
Lennepweg, Boulevard Barnaart en Burgemeester Engelbertstraat en vice versa.
Fietsers worden om het werk geleid met een aparte fietsomleiding.
Buslijn 81 wordt eveneens omgeleid.

Jolien, Jolanda, Myrthe,
Emmalie, Whitney, Soraya,
Samé, Astrid en Roy
van het team van Kapsalon Headsigns
wensen iedereen

een magisch en kleurrijk 2015!!
Kapsalon Headsigns

L. Davidsstraat 11 | Zandvoort
Tel. 023-57 16181 | www.headsigns.nl
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Duik

7

Nieuwjaarsduik
voelde zeer
koud aan

Casino

9

Tentoonstelling
over oudste casino
van Nederland

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Verder

11

Sport

Visondernemer
pakt draad snel
op na brand

Mooie plaatjes
Nieuwjaarsrace
in het donker

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Muzikaal vuurwerk luidt
culturele jaar 2015 in

Burgemeester speecht:
“De republiek Zandvoort!”

In de overvolle Agatha kerk was het op zondag 4 januari genieten van een spetterend

De grote Nieuwjaarsreceptie in de Haven van Zand-

concert Zandvoort (SNZ), die voor de achtste keer het concert samenstelde. Dit jaar

komsten, geanimeerd verliep en rustig voort kabbelde,

nieuwjaarsconcert. De perfecte organisatie was in handen van Stichting Nieuwjaars-

met medewerking van het Zandvoorts Mannenkoor, Music All In, het Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble en vier leerlingen van Stichting New Wave Muziekschool.

de jeugd. Twee gitaar spelende
duo’s van New Wave lieten horen dat Zandvoort genoeg talent
in huis heeft. Eerst Koen Mulder
en Vincent Blaauboer en na de
pauze Nienke van Dam en Zoë
Bampatsias. Zonder plankenkoorts zongen en speelden zij,
met technische ondersteuning
van Leo Sanders, of het de gewoonste zaak van de wereld
was.

Vincent Blaauboer en Koen Mulder tijdens het Nieuwjaarsconcert

door Nel Kerkman

Medio 2007 begonnen Lia
en Willem van der Moolen,
met medewerking van Ruth
Molenaar, Nanning de Wit en
een aantal vrijwillige bestuursleden, met het organiseren van
het Nieuwjaarsconcert 2008.
Sindsdien is het traditionele
Nieuwjaarsconcert niet meer
weg te denken uit Zandvoort.
Mede dankzij de financiële bijdrage van de gemeente, spon-

De Mannetjes

De Republiek
Zandvoort

‘De burgemeester noemt
het een eigenzinnige
geuzennaam.
Mee eens of niet,
spraakmakend is het wel!’

soren en de openschaal collecte
aan het eind van de uitvoering
kan het huidige bestuur, bestaande uit voorzitter Irene de
Jager, Nanning de Wit, Nadia
Leen en Peter Tromp, op de ingeslagen weg doorgaan.

Gevarieerd programma

Na een hartelijk welkom van lady-speaker Irene de Jager opende het Zandvoorts Mannenkoor,
dit keer onder leiding van dirigent Johan Lehman, met een
mooi gezongen ‘Abendruhe’ van
Mozart. Vervolgens was Music
All In onder leiding van dirigent
Inge Stahlie en aan de piano
Theo Wijnen aan zet. De 23 zangeressen zongen gezamenlijk
met het mannenkoor het prachtige lied ‘Morning has Broken’.
Ook het volgend nummer,
‘Laudate pueri’, werd vol overgave door de dames gezongen.
Vervolgens was het de beurt aan

voort, die zoals dat meestal gaat bij dit soort bijeen-

werd halverwege wreed wakker geschud door een
opmerking van burgemeester Niek Meijer tijdens zijn

Nieuwjaars speech. De burgervader had het plotseling

over de Republiek Zandvoort! Wat was dat nou? Was
de burgemeester de weg kwijt?

Tot ziens

De muzikale variatie van het
concert werd voortgezet door
het Gemengd Zandvoorts
Koper Ensemble. Onder leiding van dirigent Minoeska
Sas en met begeleiding van
accordeonist Gerard Bosman,
zong het ensemble een aantal
Nederlandstalige liedjes die tot
meezingen uitnodigden. Na de
pauze werd in dezelfde volgorde
van opkomst en tot groot genoegen van het publiek het concert
met het thema ‘liefde’ voortgezet. De hekkensluiter van het
concert was ‘Gloria, Gloria’ van
Vivaldi, gezongen door alle koren
en onder begeleiding van het inspirerende pianospel van Theo
Wijnen die trouwens alle koren
ondersteunde. Voor degenen die
niet in staat waren om aanwezig te zijn, zond de lokale radio
ZFM het concert rechtstreeks
uit. Na een staande ovatie waren de meningen unaniem: wat
hebben we genoten en tot ziens
in 2016.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Vanaf de sloep roept burgemeester Meijer ‘de Republiek Zandvoort’ uit

De aanwezigen wisten niet wat
ze er van moesten vinden. Uit
de zaal werd voorzichtig tegengas gegeven door iemand die
riep ‘leve de koning’. Later nuanceerde Meijer zijn uitspraak.
Hij wilde hier mee aangeven dat
Zandvoort een eigenzinnig dorp
is, waar de inwoners het hart op
de tong hebben. Dat paste volgens hem wel bij een republiek.
Het was in ieder geval positief
bedoeld.
En de burgemeester was zijn
speech nog wel zo ingetogen
begonnen, bijna op een EOachtige manier (zo typeerde een
toehoorder het). Hij had het over
een zoektocht naar wie je bent
en dat je moet kunnen delen om
te vermenigvuldigen. “Ook moet

je kunnen vergeven. Niet blijven
hangen in negativisme. Pas dan
wordt alles beter.” Daarbij verwees de burgemeester ook even
naar het Chinese Nieuwjaar, dat
in 2015 het Jaar van de Geit is en
dat duidt volgens de Chinese astrologie op verantwoordelijkheid,
eerlijkheid en gerechtigheid.
Over de jaarwisseling was de
burgemeester prima te spreken.
De nieuwe vuurwerkregels waren goed nageleefd en er was
weinig narigheid geweest. Ook
positief klonken zijn woorden
over de nieuwe zorg. Meijer zei
dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid op het gebied
van de zorg zal nemen. Positieve
woorden dus zo aan het begin
van het nieuwe jaar.

Op pagina 10 vindt u de aangevraagde
en verleende omgevingsvergunningen
van gemeente Zandvoort
Gemeente Zandvoort

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
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Familieberichten
Herinner mij…
Maar niet in pijnvolle, sombere dagen.
Herinner mij met papa op het bankje,
in de stralende zon.
Herinner mij hoeveel ik van jullie hield,
Herinner mij in gezelligheid en liefde.
Mijn man, kinderen en kleinkinderen,
waren alles voor mij, mijn “leven”.
Herinner mij hoe ik was toen ik
alles voor jullie maakte, alles nog deed,
en in gezondheid alles nog kon.
Maar als mijn tijd gekomen is,
ik afscheid neem van ’t leven,
merk jij in je verdriet,
dat ik onzichtbaar bij je ben gebleven.
- Jopie -

Heel verdrietig om de grote leegte die zij achterlaat, maar
dankbaar voor de enorme hoeveelheid liefde en zorg
waarmee zij ons omringde delen wij u mee dat van ons
is heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze
lieve oma mam

Antje Johanna Waterdrinker - Boon
- Jopie weduwe van Simon Waterdrinker
4 november 1935

- Zandvoort -

31 december 2014

Peter †
Claudia en Charel
Charlène
Maxime
Marianne

Waterstanden
Jacob Kerkman
* 1949

† 2014
Neef J. Kerkman

In Memoriam

Jaap Kerkman

januari

Vorige week is op 65-jarige leeftijd
Jaap Kerkman (Oepie) overleden.
Kerkman was al een poos ziek.
Hij is vooral binnen de Zandvoortse sportwereld
niet onbekend. Zo heeft hij bestuurstaken bij
TZB en Zandvoortmeeuwen bekleed en was
hij bij beide verenigingen Erelid dan wel
Lid van Verdiensten. Kerkman was ook lid
van de Zandvoortse Sportraad ‘oude stijl’.
Tevens heeft hij zich enige tijd met de politiek in
Zandvoort bemoeid. Hij was onder meer een
aantal jaren lid van de schaduwfractie
van het CDA.

Everardus Philip Abraham, zoon van:
Kronenburg, Everardus Maria Johannes
Vincentius en: Hofland, Judith
Manuel, zoon van: Sarafyan, Raffy Anwar
Garabeat en: Marwa Nabeel Ibraheem
Nour Xavi, zoon van: Rachid,
Nawras en: Jongert, Myrthe
Fayenna Noéla, dochter van: Hommes,
Jacky en: Matthijsen, Cheralee Daniëlle
Cas Cornelis, zoon van: van Essen, Sebastiaan
Theodorus en: Herbrink, Nikkie Sanne
Tim Johannes, zoon van: van Essen, Sebastiaan
Theodorus en: Herbrink, Nikkie Sanne

Overleden:

ter Bruggen, Aloysius, geb. 1919
Koper, geb. van Leeuwen, Elisabeth, geb. 1925
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Grand café XL Zandvoort
Elke woensdagavond:

Onbeperkt slibtong

Begin het jaar goed
met vrijwilligerswerk
Bij de jaarwisseling horen behalve nieuwjaarswensen ook goede voornemens. Ben jij ook van

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

plan om je wat vaker in te zetten voor anderen?

Pluspunt zoekt enthousiaste vrijwilligers voor
een tweetal nieuwe projecten.

GoedGezind

UIT VA ART VERZORGING

Burgerlijke stand
Geboren:

Laag

Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

Na de plechtigheid is er een samenzijn in de ontvangkamer
van het crematorium.

29 december 2014 – 4 januari 2015

Hoog

met eenmalig friet en salade geserveerd

Correspondentieadres:
C. Roseleur
Haarlemmerstraat 1
2042 NA Zandvoort

- Jopie hield van roze en witte rozen. -

8
9
10
11
12
13
14
15

Laag

voor €1,- per stuk

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Verzorgingshuis Huis in de Duinen te Zandvoort voor hun liefdevolle
verzorging en aandacht.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te
condoleren op donderdag 8 januari van 20.00 tot 20.45 uur
in Uitvaartcentrum Haarlem, Parklaan 36 te Haarlem.
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 9 januari
om 14.00 uur in de aula van Crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Hoog

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. J. Seeleman uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastor B.J.Putter
www.boazparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastoor M.A.L. Wagemaker
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Heb je ruime ervaring in ouderschap en opvoeding, heb
je wat tijd in de week over en zoek je een uitdaging die
veel voldoening oplevert? Dan is Pluspunt op zoek naar
jou! Als vrijwilliger wordt je gekoppeld aan een gezin dat
ondersteuning vraagt. Voorafgaand krijg je een cursus
van 2 dagdelen.
Ben je nieuwsgierig geworden en zou je een keer een vrijblijvend gesprek aan willen gaan? Schroom niet en ga
langs bij de balie van Pluspunt of neem contact op met
de coördinator van het project GoedGezind: Floortje Valk,
tel. 06-36300809 of email: f.valk@pluspuntzandvoort.nl.

SamenSterk

Een sociaal netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij sommige mensen is de kring van familieleden
en vrienden gekrompen of weggevallen. Als vrijwillige
netwerkcoach ondersteun je mensen bij het opbouwen
van nieuwe contacten en het ontplooien van nieuwe activiteiten. Hoe je dit aanpakt leer je in een training.
Heb je zin in deze nieuwe uitdaging? Ben je positief ingesteld, leergierig en ben je enkele uren per week beschikbaar? Loop dan binnen bij Pluspunt en vraag naar de coördinator van SamenSterk: Astrid Zoetmulder, tel. 5719393
of email: a.zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl.
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De Nieuwjaarsduik van afgelopen donderdag op het strand

ter hoogte van Beachclub N°5 heeft ruim vierduizend deelnemers getrokken. Om precies te zijn 4.150. Omdat de

weersverwachting aanvankelijk redelijk gunstig was, be-

sloten veel mannen en vrouwen vanuit het hele land naar
Zandvoort te komen.

Nieuwjaarsduik 2015: heel veel duikers maar ook veel filmers

Pas op het strand ontdekten ze
dat het door de harde wind kouder was dan gedacht. Volgens
de organisatie hadden ook veel
buitenlanders zich ingeschreven, onder wie een in Engeland
wonend Nederlands gezin, dat
het fenomeen Nieuwjaarsduik
eens aan den lijve wilde ondervinden. Er was voor Zandvoort
gekozen omdat daar de eerste
winterse duik werd gehouden.
Deze werd toen georganiseerd
door Ok van Batenburg (84), die
voor de 2015-editie weer naar
Zandvoort was gekomen, waar
hij twee minuten voor twee arriveerde.
Al met al zag het er vlak voor
de start zwart van het oranje.
Om de kou te trotseren was de
warming up een welkome voorbereiding. Het was prachtig om
te zien hoe de kleumende mensenmassa deinde op stevige
beatklanken.
Toen het startschot klonk renden de deelnemers als hongerige wolven op de zee af, die een
temperatuur van acht graden
had. Ondanks het relatief war-

me water was het een koude
duik voor de deelnemers. De buitenluchttemperatuur van 4°C in
combinatie met de stevige wind
(windkracht 5) zorgden voor een
gevoelstemperatuur van -1°C.
Officieel mag je je zeeheld noemen als je drie keer onder gedoken bent in het water. Sommigen
bleven zeker een kwartier in zee,
anderen gingen niet verder dan
hun knieën te water en vonden
dat al stoer genoeg!
Over het algemeen keerden
de duikers vol trots terug naar
hun kleren. Een enthousiaste
vrouw vertelde dat het haar een
enorme kick had gegeven. “Mijn
hele lichaam vibreert. Ik begin
het bijna lekker te vinden, met
de nadruk op bijna!” Een andere
‘held’ klaagde dat hij zijn voeten niet meer voelde. “Zo vreselijk koud!” De in Engeland wonende Nederlander zei vooraf:
“je moet wel gek zijn om dit te
doen.” Maar na afloop stond hij
rillend van de kou met zijn gezin
te stralen. “Geweldig om mee te
maken. Volgend jaar komen we
weer.”

Cartoon - Hans van Pelt

Acceptabele jaarwisseling

Column

De jaarwisseling is relatief rustig verlopen in Zandvoort.
Het beeld is dat de meeste mensen zich er aan hebben gehouden om pas vanaf 18.00 uur vuurwerk af te steken.
Er was één verschrikkelijk ongeval, waarbij een 14-jarige
jongen een aantal vingers
kwijtraakte bij het afsteken van
een nitrietbom. Verder waren
er incidentjes zoals een aantal
containerbrandjes dat geblust
moest worden, maar nergens
was de situatie alarmerend genoeg dat er assistentie ingeroepen moest worden.
Op oudjaarsdag is 1 bekeuring
uitgeschreven en zijn twee
personen doorverwezen naar
bureau Halt voor een taakstraf, omdat zij zich niet aan
het afsteekverbod tot 18.00
uur op oudejaarsdag hielden.
Uiteindelijk is er tussen 23
december en 6 januari 8 keer
melding gedaan van vuurwerk

overlast.
De schade in het dorp viel mee
ten opzichte van voorgaande
jaren. De gemeente had preventief de openbare vuilnisbakken
weggehaald en dat heeft goed
gewerkt. Een parkeerautomaat
moest het ontgelden. Die werd
met zwaar vuurwerk dermate
beschadigd dat het apparaat
kan worden afgeschreven.
Schade: € 25.000.
“De inwoners verdienen een
pluim omdat op diverse plaatsen in Zandvoort het vuurwerkafval opgeruimd of aangeveegd
was zodat de gemeentelijke
vuilwagens dit gemakkelijk
mee konden nemen”, aldus de
gemeentelijke woordvoerder.

Winkeliers woedend
om weekmarkt
De weekmarkt staat elke woensdag op de Grote Krocht. Zo

ook op de laatste twee woensdagen van 2014: 24 en 31 de-

cember, twee topdagen voor de ondernemers in deze straat.
Veel marktlui kwamen niet opdagen maar toch werd de
straat, volgens de winkeliers onnodig, afgesloten.

Er stond slechts 1 kraam op de afgesloten rijbaan

Op 17 december is er onder
de marktkooplui een enquête
gehouden wie van hen op de
bewuste woensdagen naar
Zandvoort zouden komen. Het
merendeel gaf aan zelf dan op
vakantie te zijn. Een aantal zou
wel komen. Bij de opbouw bleek
dat er slechts één (!) kraam midden op de rijbaan stond en de
rest netjes op de stoep.
“Dit kan toch niet? Die ene
kraam zorgde ervoor dat de
Grote Krocht afgesloten werd,
aan het begin en het einde. De

marktmeester kon of wilde er
niets aan doen en ook handhaving was die mening toegedaan”, aldus een briesende Peter
Tromp. “Met een beetje goede
wil had deze kraam ook op het
voetpad kunnen staan zodat de
rijbaan vrij was voor verkeer. Op
een van de voor ons belangrijkste dagen van het jaar wordt
de Grote Krocht gewoon afgesloten!” Gelijksoortige teksten
kwamen van Sjaak Balkenende
van de Bruna en van de manager van grootgrutter Albert
Heijn.

… is een winterslaapje geen
gek idee. Of nog beter! Net
zoals de vogels naar warmere
landen vliegen om de saaie
en koude maanden te ontvluchten. Maar tja, het zit er
beide niet in. Winterslaapjes
zijn voorbehouden aan egeltjes en andere slimme dieren
en vliegen naar warmere oorden is een mooie droom. Dan
maar zelf de saaie maanden
opvrolijken. Verder doe ik een
schietgebedje met het verzoek of de winter snel voorbij gaat.
Aan het begin van het jaar
2015 sprak de burgervader
zijn Nieuwjaarsspeech uit. Ik
was niet bij de receptie aanwezig en hoorde (zoals het in
een goed dorp betaamt) dagen erna enige ruis. Echte rabbel- en babbelverhalen: “Heb
jij het al gehoord? Zandvoort
is volgens Niek een republiek geworden! Tjonge het
is toch niet waar? Wie krijgt
de macht?” Ik moet zeggen
het is best een gedurfde uitspraak. Vooral als je maar met
‘n half oor luistert, dan wordt
het snel uit zijn context getrokken. Inmiddels is bekend
dat het allemaal mee valt.
Dus even goed lezen of de
oren uit laten spuiten.
Op eigen dokterskosten
graag want die zal in het
nieuwe jaar de spuigaten
gaan uitlopen. Ook de onzekerheid met betrekking tot de
zorg is voor velen een groot
vraagteken. Nog steeds is het
niet duidelijk hoe de hazen
gaan lopen. Je kunt natuurlijk als een struisvogel je kop
in het zand steken en denken:
laat het maar over mij heen
komen. Maar daar is niemand
mee gediend. Dus ga met
jouw vragen naar de instanties, zij zijn er om je te helpen.
Nog maar een maand en
dan mogen de seizoensgebonden strandtenten weer
opgebouwd worden. Bij die
gedachte word ik al warm.
Zo gaat het aftellen naar ‘t
voorjaar echt sneller. En?
Nog één schietgebedje
tot besluit. Graag weer
zo’n geweldige zomer
als in 2014!

Nel Kerkman

Nieuwjaarsduik 2015
warm en koud tegelijk…
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Wandel of
!
T
STAR ari loop je fit!

Yoga met meditatie
Nieuw! Gymnastiek voor lichaam en geest. Nu ook
op maandagavond!
Maandag 20:00 – 21:15 uur
5 januari t/m 20 april

Patchwork – Quilten
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken
en niet weet hoe, of voor mensen die meer techniek
willen leren met quilten. Houdt u van handwerken
en lapjes? U leert hier de basistechnieken en vervolg
techniek van quilten.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
6 februari t/m 17 april (om de week)

Glas in Lood
Een oeroude ambacht met prachtige resultaten. Met
hulp van de docent leert men glas snijden en een
ontwerp maken. De docent beschikt over het nodige
gereedschap.
Woensdag 19:39 – 22:00 uur
Woensdag 10:00 – 12:30 uur
4 februari t/m 1 april

Bridge Vervolg
Een spel voor hoofd en handen. Deze cursus is een
vervolg op de beginnerscursus of voor mensen met
enige bridge ervaring.
Maandag 19:30 – 21:30 uur
26 januari t/m 20 april

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden, er wordt veel rekening gehouden met eigen vaardigheden. Werken naar
eigen inzicht, beleving en persoonlijk niveau.
Maandag of donderdag 19:30 – 22:00 uur
19/22 januari t/m eind april

Open Atelier
Werken met verschillende materialen. U kiest zelf het
onderwerp. Mona Meier geeft adviezen en directe hulp.
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur
20 januari t/m 7 april

Spaans Beginners

12 Janu

Zin om te wandelen of lopen?
Onder leiding van een personaltrainer.
Je combineert wandelen/lopen met oefeningen
Wij starten in groepen op drie niveaus.

Walking
ma 10.00 -11.00 uur
Power walking di 10.00 -11.00 uur
Power Run
wo 19.30 -20.30 uur
Ga voor meer informatie
en aanmelden naar

FYSIOZANDVOORT.nl

Of bel met

023 5713402

1e LES
GRATIS

FYSIOTHERAPIE
INSTITUUT ZANDVOORT

Thomsonstraat 1 - 2041 TA - Zandvoor t

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl

WINTERBANDEN

JazzDance 55 Plus

Vergeet niet te wisselen!

iPad, optimaal gebruik
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad.
Vrijdag 13:00- 15:00
20 februari t/m 27 maart
Voor meer informatie, tarieven
en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023 - 57 40330
Meer informatie en proeflessen
bij Hella Wanders
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
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januari

h
a januari

9 Tentoonstelling:
38 jaar Holland Casino Zandvoort
Zandvoorts Museum, t/m 1 maart

10 Jazz aan zee - Carribean Party bij Thalassa,
aanvang 16.00 uur

11 Zandvoort Lacht - Comedy night,
Amsterdam Beach Hotel, aanvang 20.00 uur

11 Jazz in Zandvoort
met Martijn van Iterson. Theater De Krocht,
aanvang 14.30 uur

17 Open dansavond
Dansschool Rob Dolderman.
Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

18 Classic Concerts - Heemsteeds

Heeft u een evenement dat thuishoort
in deze agenda? Mail het dan naar
redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
8 januari t/m 14 januari

ANNIE M.G. SCHMIDTS “WIPLALA”
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

MEES KEES OP DE PLANKEN
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

GOOISCHE VROUWEN 2
DO TM DI om 19.00 uur

THE HOBBIT:
THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES
DO TM DI om 21.15 uur

FILMCLUB: ST. VINCENT
Bill Murray & Naomi Watts
WO om 19.30 uur

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Woensdag 19:00 – 20:30 uur
28 januari t/m 22 april

In samenwerking met Senior Web wordt u geholpen
meer plezier te beleven aan uw Tablet (Android).
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur
3 februari t/m 24 februari

januari b

aanvang 15.00 uur

Spaans Conversatie

Meer plezier met de Android Tablet

c

Philharmonisch Orkest. Protestantse kerk,

Woensdag 20:30 – 22:00 uur

Blijf fit en soepel! Na afloop is er koffie of thee.
Donderdag 10:00 – 11:00 uur
29 januari t/m 23 april

Evenementenagenda

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ingrid Muller
Tel. 06 - 245 30 167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk

Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
 023-5730962

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Wat gaat er gebeuren met het
Wim Gertenbach College?
Donderdag 15 januari gaat de Commissie Samenleving zich
buigen over de noodzakelijke renovatie van het Wim Ger-

tenbach College (WGC). Het college en het schoolbestuur
zijn al jarenlang in gesprek over hoe het nu verder moet
met de huisvesting van de school.
Nadat aanvankelijke plannen
voor nieuwbouw samen met de
Oranje Nassauschool waren afgeblazen, werd door gemeente
en WGC gekeken naar renovatie
op de bestaande locatie. De kosten hiervoor komen sinds 2005
voor rekening van het schoolbestuur. Maar omdat de gemeente met het oog op de aanvankelijke nieuwbouwplannen geen
onderhoud meer had gepleegd,
was afgesproken dat dit achterstallig onderhoud, vastgesteld

op € 800.000, door de gemeente zou worden betaald. Eind
2013 kwamen schoolbestuur
en college overeen dat moest
worden gekozen voor minimale
renovatie. De kosten hiervoor
werden geraamd op ruim anderhalf miljoen euro. Omdat
de Gertenbach niet meer kan
betalen dan twee ton, zal de
gemeente ruim 1,3 miljoen
moeten ophoesten. Dit bedrag
is inclusief de € 800.000 aan
achterstallig onderhoud.

Zandvoort staat nu dus voor een
groot dilemma: de politiek wil
het Wim Gertenbach College
graag in Zandvoort houden,
maar tot welke prijs? Er is geen
financiële dekking. Het bedrag
van € 800.000 voor achterstallig onderhoud is niet opgenomen in de gemeentebegroting,
laat staan de noodzakelijke
€ 1.331.000 die de totale renovatie de gemeente zou gaan
kosten.
Snelheid is geboden, want het
is niet langer verantwoord om
leerkrachten en leerlingen in
dit verouderde gebouw te laten
zitten. Het antwoord is aan de
politiek.

Hoofdprijzen decemberactie OVZ
Afgelopen zaterdag zijn in Grand Café XL de hoofdprijzen van de december loterij actie
aan de winnaars uitgereikt. De organisatie van de lotenactie is in handen van ondernemersvereniging OVZ. Dit jaar werden 46000 loten ingeleverd.

De winnaars van de hoofdprijzen

De gelukkigen waren Ana
Sosa die een tablet won,
ter beschikking gesteld

door Radio Stiphout; M.J.
Teunisisse-Kroone kreeg twee
jaarkaarten van Circuit Park

Zandvoort; G. van Eck mocht
een voucher van € 250 van
Center Parcs Zandvoort in
ontvangst nemen; de citybike,
ter beschikking gesteld door
de Hema, ging naar M. Molijnv.d. Hoek en een schilderij van
kunstenaar Hilly Jansen, aangeboden door het Zandvoorts
Museum, vindt een plaats bij
M. v.d. Eijkhoff. Dat laatste
was frappant want de dame
in kwestie meldde dat zij
overtuigend boeddhist is en
het schilderij is een afbeelding
van Boeddha. Een emotionele
prijs dus, die geen betere winnaar had kunnen krijgen.

Gratis APK

voor uw verzekeringen
Maak snel een afspraak of kom langs!
Passage 11, Zandvoort • Dorsman.nl of 023-5714534

ZANDVOORT SCHOON!?

en de goede voornemens voor 2015…….

Gemeente Zandvoort

Ook het jaar 2015 is luid en duidelijk ingegaan: het geknal van de
fleskurken, de klapzoenen en het vuurwerk ijlde nog lang na. De
meeste goede voornemens strekken zich uit over het jaar; die van
ZANDVOORT SCHOON!? is al door velen uitgevoerd …… “Samen alle
vuurwerkresten bij elkaar vegen en de troep in de afvalbak gooien”.
Een dikke pluim hiervoor!
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Gedwongen pauze
van twee maanden

Het gaat minder goed met
de gezondheid van Carl
Simons. In een mail gericht
aan de voorzitter van de raad,
met een afschrift naar de
fractievoorzitters en de griffie, legt de fractievoorzitter
van de Ouderenpartij uit wat
er aan de hand is.“In januari
dien ik een aantal specialisten te bezoeken die diverse
onderzoeken zullen verrichten. Kennelijk heeft de stress
van het afgelopen jaar een
fnuikende invloed op mijn
lichamelijk functioneren”,
schrijft hij. In overleg met zijn
huisarts heeft hij besloten
de komende twee maanden
uitsluitend te besteden aan
het ‘beter worden’. “Aan vergaderingen, bijeenkomsten,
recepties, overleggen en alles
wat met partij of politiek te
maken heeft, zal ik dus tijdelijk niet deelnemen. Om mij
straks weer met volle energie te kunnen inzetten voor
Zandvoort”, sluit Simons af.

VanKessel Live

De Zandvoortse coverband VanKessel Live zal
komende zaterdag een
Nieuwjaarsconcert in café
Neuf verzorgen. De groep
speelt vooral rocknummers,
waaronder ook prachtige
ballads. DJ Marco de Boer is
aanwezig om de pauzes op
te vullen. Het feest, dat gratis toegankelijk is, start om
21.00 uur.

Taizéviering

Op vrijdagavond 9 januari
begint weer de Taizéviering
in de Agatha kerk aan de
Grote Krocht. Een nieuw
jaar, een nieuw begin, en
een voorbereidingsgroep die
gelooft in oecumene, samen
delen en samen stil zijn. De
werkgroep heeft het thema
‘Klein beginnen …?’ gekozen
uit de lezing Lc. 13: 18-21. De
liederen en de tekst van de liturgie zijn aangepast aan het
thema. Het inzingen begint
om 19.00 uur, de viering is
van 19.30 tot 20.00 uur met
een korte stilte, het branden
van een kaarsje en misschien
een klein begin voor degenen
die voor het eerst de viering
willen mee maken. Nadien is

er gelegenheid elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen bij
een kopje koffie/thee.

Oecumenisch
Oudejaarsavond 2014

Voor de tweede keer werd
in de Agatha kerk het oudjaar in een speciale viering
figuurlijk, maar ook letterlijk
door irritant knallende bommetjes op het voorplein, afgeschoten. De dienst werd
gehouden door pastoor
Mathieu Wagenmaker en
dominee Teunard van der
Linden. Wagenmaker begroette om 18.00 uur de vele
belangstellenden die bij deze
bijzondere viering aanwezig
waren. De lezing en korte
overdenking, gekozen uit de
psalmen 31 en 131, werden
om en om gedaan door de
dominee en pastoor met
tussendoor jazzy muziek van
het Mainstream Jazz Combo.
Na afloop van de een uur durende viering werd onder het
nuttigen van een heerlijke
oliebol en een glaasje champagne, met op de achtergrond de vrolijke jazzmuziek
van Ger Groenendaal, nog
gezellig nagebabbeld. Een
leuk initiatief van de beide
kerken.

2800 kistjes vers
eten van de boer

Een hele wijk in Zandvoort
wint een kistje met vers en
seizoensgebonden eten bij
de Postcode Loterij. Deze prijs
is namelijk op wijkcode 2042
in Zandvoort gevallen. 1612
deelnemers van de Postcode
Loterij in Zandvoort winnen
dit kistje met verschillende
verse producten. Vanaf 8 januari ontvangen de winnaars
hun prijs thuis. Inwoners van
Zandvoort die in de novembertrekking meespeelden
met de Postcode Loterij ontvangen per lot een kistje van
Willem&Drees, ter waarde
van 40 euro. In dit kistje zit
onder meer een doosje met
zes biologische eieren, biologische groente en fruit en
vruchtenjam. De winnaars
hebben een brief met code
thuisgestuurd gekregen
waarmee zij hun prijs kunnen bestellen. Het kistje krijgen zij vervolgens aan huis
bezorgd.
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JazzaanZee

Theorie halen?
Nieuw in Zandvoort:
AutoTheorieCursus

ZATERDAG 10 JANUARI - AANVANG 16:00 UUR

All-Woman-Band

€ 99

Theoriecursus B

Lessen ter voorbereiding op je theorie examen
8 uren incl. lesmateriaal

Foto: Rumbadama

Het repertoire van Leticia’s Rumbadama omvat een mix van
traditionele Cuban Son tot Salsa en Caribbean Styles zoals Cha
Cha Cha, Guaracha, Son Montuno, Rumba, Plena Bomba en de
bijzonder dansbare Merengue. Liefhebbers van een Caribbean
Party weten Jazz aan Zee te vinden op zaterdag 10 januari.

Datum: 25/26 januari 2015
Locatie: Korver Sporthal

Volgend optreden: zaterdag 14 februari:

Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord / Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

Rumbadama!

Valentijns Special!

Café ‘H et ju t tertje’

De Jazz middagen vinden elk 2e weekend van de maand plaats in het
gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd
Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen. Indien u wenst te eten
tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 minuten van het station)
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

Inbraak gehad!! Slot kapot.

11 januari 2015
Aanvang 14.30 uur

Martijn van Iterson, gitaar
Karel Boehlee, piano
Eric Timmermans, bas
Joost van Schaik, slagwerk

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

www.shslotenservice.nl

per dag(deel) - max planckstraat - t 0653 231 754

Entree € 15,- | Gebouw de Krocht

mmx

Autobedrijf Zandvoort

ITALIAN RESTAURANT

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Specialist voor al uw bloemwerken.

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Kunstgebit stuk?

U kunt bij ons terecht voor:

VOOR DIESEL EN BENZINE!

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE
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Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

BLOEMEN & PLANTEN &
VOORJAARSBOLLETJES !!!

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.30 - 13.00 uur
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

OPHALEN PIZZA EN PASTA!!
Stempelkaarten:

Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!
Ook de overige gerechten van de kaart
kunt u ophalen,
voor een feestje of etentje thuis!
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl
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Disco on Ice was weer een klapper
Net als voorgaande jaren, was de Disco on Ice, afgelopen
zaterdag, weer de klapper van het jaar. Vanaf 17.00 uur liet

een groot aantal Dj’s de populairste klanken horen voor
een groot publiek op het Raadhuisplein. Met name de
Zandvoortse jeugd kon zich daarin vinden.

Dansen op de schaats tijdens optreden van Loona | Foto: Marco Castien

Transportbedrijf Van der Veld
had opnieuw een truck ter
beschikking gesteld waarin

Norbert Beijnes van NOP
Productions al de apparatuur kwijt kon en die tevens

als podium gebruikt werd.
Discolampen, een lasershow,
flinke speakers, alles was aanwezig om er een spetterende
avond van te maken. Het weer
zat redelijk goed mee; op een
klein buitje na was het de hele
avond droog waardoor de ijsbaan weer volstond met dansende kinderen.
Het was ook heel gezellig rondom de baan door toeschouwers die onder het genot van
een drankje stonden te kijken
naar de kinderen die met vol
plezier over het ijs schaatsten.
De line-up bestond deze editie
uit: Dj Cajor, Dj Hitro, Dj NOP &
Dj FLOP. En toen ook nog eens
de bekende Zandvoortse zangeres Loona een optreden verzorgde, kon de avond helemaal
niet meer stuk. Het was weer
een goed geslaagde editie van
Disco on Ice!

Tentoonstelling over Holland Casino
in Zandvoorts Museum
Vrijdag 9 januari wordt in het Zandvoorts Museum een nieuwe

tentoonstelling geopend met als thema het eerste tijdsbeeld
van het Holland Casino in Nederland. Het museumteam heeft

een mooi overzicht gemaakt over de nostalgische begindagen tot aan de huidige tijd. Casino manager Eric Zwemmer en
wethouder Toerisme en Economie Gerard Kuipers verrichten
om 16.00 uur de officiële opening van de tentoonstelling.

Het casino in het herbouwde Kurhaus

Op dezelfde plek waar de gebroeders Eltzbacher hun eerste Kurhaus lieten bouwen,

met daarbij een mooie Passage,
werd na de afbraak in 1913 weer
een tweede Kurhaus gebouwd.

Dat gebouw, waarin onder
meer een casino was gevestigd,
werd in 1946 gesloopt.
Pas in oktober 1976 opende de
eerste officiële vestiging van
Holland Casino haar deuren in
Zandvoort. Kort hierna werden
vestigingen in Scheveningen
en Valkenburg geopend. Deze
drie plekken bleken toeristische trekpleisters en de casino’s waren meteen een succes.
Sindsdien zijn er nog 11 vestigingen bijgekomen, verspreid
over heel Nederland. Tijdens de
38 jaar in Zandvoort is er veel
gebeurd en dat wordt in de tentoonstelling in het museum geëxposeerd. De tentoonstelling
wordt vrijdag geopend en is tot
1 maart 2015 in het Zandvoorts
Museum aan de Swaluestraat
te bezichtigen.

De Zandvoortse Courant

Weerbericht
Goede voornemens voor 2015?
Kom sporten bij
Center Parcs
Park Zandvoort!

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Opnieuw een golf
zachte zeelucht aan zet

Een relatief bekend weergezegde luidt als volgt: Driekoningen (6 januari) breekt of maakt de brug. Hiermee wordt de
winter bedoeld. Op sommige momenten in de winterperiode zijn er een soort omkeermomenten aan te wijzen. Uit
het verleden bleek niet zelden dat juist rond die bepaalde
tijdvakken er een weersverandering voordeed. Kennelijk is
de fase rond 6 januari ook zo’n belangrijk tijdsmoment.
Dit jaar is het wel makkelijk want
juist deze week komt er een golf
belangrijk zachtere lucht naar
ons toe, dus de brug wordt als
het ware niet gemaakt. Koning
Winter blijft dus langere tijd buiten spel.
Het punt is dat het in Amerika
net als vorig jaar weer extreem
koud is. Veel kou komt terecht
op de Atlantische oceaan en
vormt daar boven het milde
zeewater diepe depressies die
met de krachtige straalstroom
richting West-Europa worden
getransporteerd. Voorlopig blijft
deze tweedeling Amerika versus
Europa nog wel even in stand.

Benodigde tijd per week ca. 10 – 15 uur
Heb je ervaring in creatief commercieel handelen en mogelijk verkoopervaring,
dan is dat een groot voordeel.

Bel ons voor een afspraak:
Gillis Kok 06-460 460 26 of mail gillis@zandvoortsecourant.nl

De zuidwester neemt verder toe
de komende dagen kan zo nu en
dan krachtig tot hard worden.
Op zaterdag is er zelfs een kansje
op stormkracht (8-9) uit west op
de boulevard. Op zondag wordt
het rustiger, zo goed tot geheel
droog dan zelfs, maar is het een
herfstjasje frisser.

Dit onbestendige weerbeeld
houden we in huis tot pakweg 1718 januari, dus nu al kan worden
geconcludeerd dat deze louwmaand weer te zacht zal zijn
verlopen als we de balans op 1 februari opmaken. Desalniettemin
Tot en met woensdag bleef moeten we rekening houden
het zo goed als droog in het met een kouder intermezzo later
Zandvoortse, maar vanaf nu re- deze maand.
gent het regelmatig tot en met
het aanstaande weekend. De Waarschijnlijk gaat de wind
zachte subtropenlucht komt dan om naar noordwest of
er ook aan en op donderdag en noord en komt een portie poolvrijdag kan het kwik alweer in koude afzakken richting het
de dubbele cijfers geraken met Noordzeegebied met een reeks
een top tot bijna 12 graden. De winterse buien tot gevolg en
hoogste temperaturen die ooit vorst in de nachtperioden.
zijn gemeten in West-Nederland
begin januari lagen rond de 15,5 weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

8-9o

11o

12o

7-8o

Min

5o

5o

11o

4o

Zon

20%

25%

20%

60%

Neerslag 95%

85%

85%

25%

zoekt een commerciële partner/medewerker
die zelfstandig en ambitieus onze commerciële activiteiten gaat beheren,
uitvoeren en uitbouwen.

graden (onder andere opgetekend in 1993).

Wind

zw. 5

wzw. 6 zw. 6-8

w. 4
7

Zandkorrels
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919
of 0653231754
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos)
netwerk of advies
bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Winteractie
19,50 p.u./p.p.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaakwerk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
....................................................

Pedicure
Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.
16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt

Kinderopvang nodig?
En nieuwsgierig
naar ons idee achter
‘SKiP-natuurlijk’?
Loop eens binnen bij
een van onze locaties
(Pippeloentje of Pluk),
kijk op onze website
www.pippeloentje-
pluk.nl,
of maak gewoon
een afspraak.
Tel. 023-5713665
....................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen en
buiten schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................

Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
....................................................

JWL Bouw
en onderhoud
Uw Zandvoortse
bedrijf voor al uw
nieuwbouw, verbouw
en onderhoudswerkzaamheden.
Tel. 06-37236786
(Jan-Willem)
....................................................

Te koop: bruin oud
teak houten eettafel
200 x 90 cm.
Prijs € 300.
Keesomstraat 55,
tel. 06-45064767
....................................................

Klusser
heeft tijd over voor
o.a. schilderstuc- tegelwerk,
parket en
laminaat leggen.
Nu tijdelijk 12,50 p/u
(stucwerk vanaf € 7 m2).
Tel. 06-27048739

Bijles Wiskunde,
Economie of M&O
op za, zo, ma of
dinsdag in Zandvoort.
Ook voor kinderen met
dyslectici. Ruime ervaring
en zeer goede resultaten.
jose-kremer@kpnmail.nl
06-13002004

Ideaal Wellness
Schoonheidsspecialiste,
pedicure
(ook aan huis),
en massages
T: 06 - 239 56 482
E: info@ideaal-wellness.nl
www.ideaal-wellness.nl
....................................................

Te huur
vanaf 04-02-2015
een 2-kamerap
partement met lift op
4e etage in Zandvoort.
Vanaf balkon direct
uitzicht op boulevard,
zee en strand.
Huurprijs n.o.t.k.
Voor contact:
bellen met 0621831903
....................................................

Te huur:
studio met terras in
centrum Zandvoort.
1-2 personen.
Periode:
heden tot 1 juni 2015.
Huur is incl. alles.
Info: 5719541

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

8

particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl
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Bedrijvengids pagina
U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!
Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen:

Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl en Gillis Kok: 06 – 46046026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Wilt u meer klanten, meer omzet?
Vraag dan de gratis marketingscan aan!

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom gratis proeven
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Al 10 jaar lang

“De best gelezen krant van Zandvoort”
Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

www.zandvoortsecourant.nl

Visventer Arlan Berg weer op boulevard
‘Luctor et emergo’ (‘Ik worstel en kom boven’), zou zomaar van toepassing kunnen zijn op
Arlan Berg. Daags voor oudjaar brandde zijn ‘boulevardkar’ volledig uit en nu, zondag 4
januari, staat hij weer op zijn plaats op de boulevard Barnaart.

Het Cafeetje wint
Fluitketel Curling toernooi
Afgelopen vrijdag werd de finaledag van de Fit at The Beach

Fluitketel Curling gespeeld. Eerst de halve finale gevolgd
door de finale. In de voorronden hadden zich vier teams

hiervoor geplaatst: Beachhim, café Buitenspel, Grandcafé
XL en Het Cafeetje.

Opperste concentratie bij de spelers van het Cafeetje | Foto: Marco Castien
Gedupeerde Arlan Berg staat weer op de boulevard

“Ik heb nog een kar waarmee ik
in Haarlem en op het circuit een
standplaats heb. Die heb ik nu,
noodgedwongen, op de boulevard ingezet. Het is alleen een
veel kleinere kar waarmee ik niet
die dingen kan doen die in de afgebrande kar wel mogelijk waren.
Ik moet dus kiezen en dat heeft
ertoe geleid dat ik de snacks en
patat uit het assortiment heb
moeten halen”, zegt hij.

Gelukkig bleek hij goed verzekerd
te zijn. “Ik heb al dertien jaar lang
een uitgebreide verzekering. Ook
kostenderving en eventueel een
huurkar zijn meeverzekerd. Als
ik namelijk een nieuwe kar moet
laten bouwen, praten we zomaar
over een periode van twaalf maanden en er zullen toch zaken gedaan moeten worden”, aldus Berg.
Geluk bij een ongeluk is dat de och-

tend na de brand om 08.30 uur de
Technische Recherche al in de kar
aan het onderzoek is begonnen.
Daaruit blijkt zonneklaar, volgens
Berg, dat er absoluut geen sprake
is van brandstichting. De brand is
van binnenuit ontstaan, mogelijk door kortsluiting. “Ik ben echt
heel blij dat ik zo goed verzekerd
ben. Het kost wel wat maar nu
ben ik ontzettend blij dat ik het
gedaan heb”, sluit hij af.

De ijsbaan ging om 19.00 uur
dicht zodat de ijsmeesters de
baan goed konden prepareren voor de wedstrijd. Zo werd
het ‘curling veld’ glad gemaakt
en werd er extra omheining
geplaatst om eventueel verdwaalde fluitketels op de baan
te houden.
Er hing de hele avond een opperbeste stemming met Apres Ski
muziek vanuit de Koek en Zopie

tent. De halve finales werden
gewonnen door café Buitenspel
en Het Cafeetje, die beide dus
doorgingen naar de finale. Na
een spannende strijd ging de
beker uiteindelijk naar Het
Cafeetje dat zich dus winnaar
mag noemen van de Fluitketel
Curling 2014-2015. Organisator
Maarten Mulder van Fit at the
Beach heeft al toegezegd volgend jaar zeker weer de organisatie op zich te nemen.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 2 - 2015

Verzonden omgevingsvergunningen

Ingekomen vergunningsaanvragen

Omgevingsvergunning verleend

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Paulus Loot 7, plaatsen overkapping deel terras en verwijderen overkapping kussenopslag, ingekomen
30 december 2014, 2014-VV-201.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Grote Krocht 19, vergroten woning, verzonden 05 januari
2015, 2014-VV-144.

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Burg. Nawijnlaan 10, legaliseren schoonheidssalon, verzonden 05 januari 2015, 2014-VV-198.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Bezwaarschriften

Zandvoort:
- Thorbeckestraat 30, verzoek afwijken van bepalingen van
bestemmingsplan ivm verhuur woning, ingekomen 24
december 2014, 2014-VV-200.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Jazz aan Zee gaat Caribisch
Bij een Caribbean Party denk je snel aan tropische temperaturen op een hagelwit strand

met wuivende palmbomen en een mooie zee. Welnu, dat van die zee klopt wel, de andere
aspecten komen door de muziek van de band Rumbadama. Want deze dames nemen u komende zaterdag bij strandpaviljoen Thalassa mee naar een sfeer van een Caribisch eiland.

De dames van Rumbadama | Foto: PR

Het eerste optreden voor Jazz
aan Zee in het nieuwe jaar
wordt verzorgd door Leticia
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Bal en haar Rumbadama.
Zandvoorters hebben de band
nog kunnen beluisteren op het

Jazz Behind the Beach festival
van een aantal jaren geleden.
Het repertoire omvat een mix
van traditionele Cuban Son
tot Salsa en Caribbean Styles
zoals Cha Cha Cha, Guaracha,
Son Montuno, Rumba, Plena
Bomba en de bijzonder dansbare Merengue. Speciaal voor
de gelegenheid zal een grote
dansvloer gerealiseerd worden
in Thalassa, want het ritme van
de band nodigt zeker uit om de
voetjes van de vloer te krijgen.
Vanaf 16.00 uur is het dus genieten van een Caribische sfeer
in de koude Hollandse winter!
De entree is gratis.

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bentveld:
- Zandvoortselaan 303, uitbreiden woning, ingekomen 30
december 2014, 2014-VV-202.
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Centraal telefoonnummer

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop.
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de
donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer: 14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefo onnummer: 14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur- 10.45
uur - 11.30 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Vaste bezorg(st)er
gezocht
Diverse wijken in Zandvoort
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en donderdag)
de brievenbus van de buren wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de
NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet uit het veld
slaan door een blaffende hond!
Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?		
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Leuke verdiensten!
• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging op maandag
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Autosport

Badminton

De Heus en Van Splunteren heersen
in Nieuwjaarsrace

Internationale
topprestaties

Tijdens de Zandvoort 500 in november van het afgelopen jaar moesten ze de zege nog laten

Tussen kerst en oud & nieuw vond voor de 38e keer het gro-

den Bert de Heus en Joey van Splunteren alsnog de bloemen en de bekers ophalen. Met de

600 deelnemers uit 17 landen, waaronder de top van Europa.

aan Pieter van Soelen en Koen Bogaerts. Afgelopen zaterdag tijdens de Nieuwjaarsrace kon-

Wolf GB08 domineerde het tweetal de hele wedstrijd, die na vier uur eindigde in het donker.

Start van de Nieuwjaarsrace 2015 | Foto: PR/ Essay Produkties

Het was direct in de eerste ronde
al raak toen Jeroen Bleekemolen,
met de Renault Clio van zijn
vader Michael, spinde in de
Hugenholtzbocht. De wedstrijdleiding neutraliseerde direct de wedstrijd met een ‘code
60’ waarbij de rijders niet sneller dan 60 km/u over het asfalt mogen rijden. De uitglijder
deerde Bleekemolen niet, want
samen met René Steenmetz en
Bleekemolen senior sneed de Clio
als een mes door de boter door
het veld heen om na vier uur toch
gewoon als tweede te eindigen
achter het duo Melvin de Groot
en Sebastiaan Bleekemolen, dat
met een ouder model Renault
Clio de race in de Divisie III wist
te winnen.
Opvallend was het rijden van
Bas van de Ven en Simon Knap,
die met de BMW 320D WTCC

de hand wisten te leggen op de
winst in de Divisie II, maar wel als
derde van het totale veld onder
het zwart wit geblokt doorreden.
In de slotfase leek het BMW-duo
de Marcos equipe van Cor en
Pieter Euser voor te moeten laten
gaan, maar de Eusers moesten in
de slotfase met de rappe Divisie I
wagen nog een bezoekje brengen
aan de pits.
Leiders in het klassement zijn
Pieter van Soelen en Koen
Bogaerts. Zij reden met de BMW
M4 Silhouette voortdurend bij
de beste drie. De snelheid hadden de klassementsleiders wel,
maar de Wolf reed gewoonweg
nog sneller. De Nieuwjaarsrace
van 2015 had weinig spanning
en kende na vier uur een logische
winnaar omdat De Heus en Van
Splunteren, in tegenstelling tot
de Zandvoort 500, gevrijwaard

bleven van pech.
In de Divisie IV ging het drietal
Maurice Bol, Dick van Voskuilen
en Kevin Veltman jr. met de zege
aan de haal. Bas van de Ven en
Simon Knap namen de leiding in
het algemene klassement over
doordat het ook al de Zandvoort
500 wist te winnen. De andere
divisiewinnaars behaalden met
hun overwinning hun eerste zege
van dit winterseizoen.
Klassenwinnaars Divisie I: De
Heus/Van Splunteren; Divisie II:
Van de Ven/Knap; Divisie III: De
Groot/S. Bleekemolen; Divisie IV:
Bol/Van Voskuilen/Veltman.
De volgende en laatste winterrace is op 7 maart als met de
Final 4 het Winter Endurace
Kampioenschap wordt afgesloten.

De Nederlandse selectie was ook vertegenwoordigd waarvan plaatsgenoot Imke van der Aar deel uitmaakt.
In de categorie onder 15 deden haar broer en zus Wessel
en Bregje mee. Bregje kon na
lang blessureleed eindelijk
weer eens voluit spelen, maar
kwam tekort voor het podium.
Ook Wessel speelde een sterk
toernooi, maar was net niet
goed genoeg voor de prijzen.
Wat zeker een verrassing was,
is zijn dubbel met partner Ties
van der Lecq. Dit in Nederland
sterkste koppel, dat dagelijks
samen traint, was als 8e geplaatst op het internationale
toernooi. Met geduchte tegenstanders als onder andere
de op 1 geplaatste Denen, en
de halve finale met een top
koppel uit Frankrijk (3/4) en
in de finale de 2e geplaatste
Zwitsers, was het van te voren een zware opgave. Met
heel veel inzet en een geweldige drive lukt het ze als enige
Nederlanders in deze categorie om op het hoogste podium
te eindigen!

Dubbele winst

Imke die deelnam vanuit de
Nederlandse Jeugd Selectie,
had begin dit jaar nieuwe

Eerste winst in 2015 voor ZSC
De handbalsters van ZSC moesten afgelopen zondag alweer aan de bak in de Korver Sport-

hal. Tegenstander was Vido uit Purmerend. Het zou de wedstrijd worden van een sterk
collectief en van Manon van Duijn, die 13 doelpunten liet aantekenen.
spelen. Manon van Duijn was
op dreef en scoorde maar liefst
13 doelpunten. Dit kwam mede
door het goede samenspel; ze
werd goed vrij gespeeld en er
werden goede blokken in de verdediging gezet. Hierdoor hebben
we de wedstrijd uiteindelijk met
23-19 kunnen winnen”, aldus Balk.
Doelpunten ZSC: Manon van
Duijn: 13; Romena Daniëls: 3;

Laura Koning en Maaike Paap: 2
en Annelot Kaspers, Noëlle Vos
en Martina Balk: ieder 1 doelpunt.
Door deze overwinning passeert
ZSC Vido op de ranglijst en staat
nu op een mooie vierde plaats.
Komende zaterdag speelt ZSC
om 21.20 uur tegen het derde
team van Zeeburg in Diemen.

partners gekregen met wie zij
nu ook dagelijks traint in Den
Haag. Opnieuw was de druk
groot, in 2 onderdelen was ze
ingeschreven: de dubbel met
Deborah Jille en de mix met
Joran Kweekel. Met beiden was
ze als 1e geplaatst. Voor Imke
was het nu van belang om de
focus erbij te houden en er vol
voor gaan. Met geen set verlies, het gehele toernooi, werd
de eerste titel van Imke en
Deborah toch wel vrij simpel
binnen gehaald. De mix ging
ook prima, hierbij maar 1 partij die in 3 sets werd gespeeld
en in die 3e set lieten ze hun
echte klasse zien. Er werd simpel met 6 gewonnen. Verder
op hun pad waren koppels van
andere buitenlandse selecties,
maar Imke en Joran zijn verder
niet in de problemen gekomen
en na alle partijen te hebben
gespeeld was ook de 1e plaatst
van dit koppel een feit.
Imke is nu nog in de race om zich
te plaatsen voor het Europees
Jeugd Kampioenschap onder
19 jaar dat dit jaar in Polen gespeeld zal gaan worden.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse

Handbal

Het was een spannende wedstrijd die vanaf het begin gelijk
opging. “Wij begonnen wel matig aan de wedstrijd, hadden
regelmatig slordig balverlies
en ook verdedigend konden we
veel beter”, analyseert Martina
Balk. Met de rust was het Vido
dat de leiding had genomen:
8-10. De tweede helft gingen de
Zandvoortse dames veel beter

te internationale jeugdbadmintontoernooi plaatst met ruim

MMX Italiaans Restaurant
Monuta Westerveld

Amsterdam Beach Hotel

Pakhuis, Het

Autobedrijf KariMo

Pluspunt Ladder

Autobedrijf Zandvoort

Rijschool Barry Paap

Beter Mobiel

Goodnight

Bloemsierkunst

Rosier Coaching

Jef & Henk Bluijs

SH Slotenservice

Centerparcs Park Zandvoort

Stichting Classic Concerts

Circus Zandvoort

Stichting Jazz

Club Nautique

in Zandvoort

CoolXperts

Tand Prothese Zandvoort

Dorsman Assurantiën

Thalassa Strandpaviljoen 18

Fysiotherapie Instituut

Transportbedrijf

Zandvoort

Van der Veld

Grand Café Restaurant XL

Tromp, Kaashuis

Miss Hollie’s Knutselkluppie

Uitvaartverzorging Erika
11
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Hoop

7

Mogelijk beweging
in ontwikkeling
van Watertoren

Kans

13

Kwartiermaker
staat voor
flinke uitdaging

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Theorie

15

Sport

Cursus voor
theorie examen
autorijden

Surfers blij
met wind en
hoge golven

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Casino in het museum

Carl Simons overleden

Het Zandvoorts Museum opende op 9 januari haar deur voor belangstellenden en

Vorige week donderdag is op 75-jarige leeftijd Carl

Holland Casino in Nederland’ te bewonderen. Daarmee is de eerste opening van een

de nacht van maandag op dinsdag kreeg, is hem don-

(ex)medewerkers van het casino om de tentoonstelling ‘het eerste tijdsbeeld van het
nieuwe tentoonstelling in 2015 een feit.

Eric Zwemmer (l.) en Gerard Kuipers (m) verrichten de opening | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Het museumteam heeft, in samenwerking met medewerkers
van het Holland Casino, een mooi
overzicht gemaakt van de nostalgische begindagen tot aan de
huidige tijd. Met oude foto’s en

De Mannetjes

Dag Carl

kranten, schilderijen van Herman
Brood en Marianne Rebel en een
maquette van het ontwerp voor
het bouwen van het casino aan
het Badhuisplein, krijgt men een
duidelijk overzicht.
In een van de ruimtes staan
twee speeltafels waar je je fiches zou kunnen verzilveren. In
een ander gedeelte staan hele
oude speelautomaten waarvan
de afbeeldingen in plaats van
horizontaal, verticaal draaiden.
Ook is er veel beeldmateriaal,
onder meer van hotel Bouwes
waar in 1976 het eerste officiële
Holland Casino is begonnen, kort
erna gevolgd door vestigingen in
Scheveningen en Valkenburg.
We t h o u d e r To e r i s m e e n
Economie Gerard Kuipers stond
aan het begin van zijn openingsspeech stil bij het overlijden van

raadslid Carl Simons en vroeg
aansluitend een ogenblik stilte.
Vervolgens sprak Kuipers over
de bijzonder hechte band tussen
Zandvoort en het Holland Casino.
Zowel op economisch als op toeristisch gebied is de gemeente
nog steeds verheugd met de
vestiging die mede Zandvoort
op de kaart zet. Verder verbaasde hij zich over het feit dat juist
Zandvoort als eerste gemeente
was gekozen voor een Holland
Casino vestiging, “maar misschien was het circuit reden dat
deze keus destijds is gemaakt”,
vroeg Kuipers zich hardop af.
Eric Zwemmer, die pas zes maanden manager in Holland Casino
Zandvoort is, vertelde dat hij van
origine een afstammeling is van
de Zandvoortse Zwemmer. Zijn
grootouders woonden aan de
Zandvoortselaan waar hij vaak
op bezoek kwam. Uiteraard is hij
bijzonder trots op de tentoonstelling.
Kuipers werd verzocht om de eerste ’kogel’ te werpen in de roulettecilinder. Het nummer (27) waar
het balletje op bleef liggen was,
voor degenen die na de opening
nog naar het Casino gingen,
voor die avond het geluksgetal.
De tentoonstelling is tot 1 maart
2015 in het Zandvoorts Museum
te bezichtigen.

Simons overleden. Een zware hersenbloeding, die hij in

derdag fataal geworden. Simons was sinds 2002 actief

in de Zandvoortse politiek. Eerst als raadslid en sinds
2008 als fractievoorzitter van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). Verder was hij nauw betrokken bij en zeer
actief in de Zandvoortse gemeenschap.

De goedschikse lach van Carl Simons

Uiteraard is het niet alleen een
verlies voor zijn partij en de politiek in Zandvoort, ook zijn familie
moet deze zware klap proberen
te verwerken. Nog voor de jaarwisseling meldde Simons dat
hij niet helemaal in orde was en
dat hij twee maanden rust ging
nemen.
Simons was een heel sociaal
mens. Zo heeft hij in meerdere
huurderscommissies gezeten,
onder andere nog bij woningbouwvereniging EMM. Ook heeft

hij geholpen om het huidige
Huurders Platform Zandvoort,
dat werkt onder de vleugels van
Huurdersvereniging Arcade, van
de grond te krijgen en gaf hij
de nieuwe club waardevolle informatie. Ook werd hij voorzitter van het Genootschap Oud
Zandvoort en is hij actief in de
Jeu de Boulessport geweest.
Carl Simons wordt vrijdag om
12.00 uur op de Algemene
Begraafplaats in Zandvoort ter
aarde besteld.

Zondag 18 januari 2015

Openingsconcert

Heemsteeds Philharmonisch Orkest

o.l.v. Dick Verhoef - dirigent, m.m.v. Arien Mol - sopraan
Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

‘Een veelbesproken
man is heengegaan.
Moge hij rusten in vrede’

Gezocht: Voorzitter en leden voor nieuwe
adviesraad sociaal domein. Kijk op pagina 8
Gemeente Zandvoort

Nostalgische gokautomaten in het museum | Foto: Rob Bossink
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Familieberichten

Het is niet waterpas, maar wel waterdicht.
- Bub In zijn geliefde Frankrijk hebben wij, intens
verdrietig en veel te vroeg, afscheid moeten
nemen van onze fantastische vader, opa,
schoonvader, broer, zwager, oom en vriend

János Ödon Keur

Als het er echt toe doet schieten woorden tekort .......
Op donderdag 8 januari jl overleed onze zeer gewaardeerde fraktievoorzitter

de heer Carl R. Simons

~ Bub ~

weduwnaar van Tineke Keur - Franssen
* Zandvoort,
20 november 1937

† La Chapelle Blanche
Saint Martin (Fr),
8 januari 2015

Hij had nog zoveel plannen.

Carl was vele jaren de drijvende kracht binnen OPZ,
zijn glimlach en nimmer aflatende energie, zijn positieve instelling,
ook in moeilijke tijden, zullen node gemist worden.
Bestuur en fraktie
Ouderen Partij Zandvoort

Jacqueline en Caro
Vincent
Steven
Tom en Cindy
Jesse Dylan
Melanie Charmaine
Irén en Bob †
Jolán en Fred
Terry en Pim, Jackie
Marlene en Sybrand, Sam

Rust zacht lieve
Donderdag 8 januari ontvingen wij het
droeve bericht van het overlijden van

voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de
Ouderenpartij Zandvoort en plaatsvervangend
voorzitter van de gemeenteraad.

Mark
Michelle en Luuk

Carl
Marja Vos

Carl Simons

Paulien
Correspondentieadres :
Kostverlorenstraat 37A
2042 PB Zandvoort

Carl Simons was vanaf 2002 gemeenteraadslid
en vanaf 2008 fractievoorzitter.
Wij verliezen in Carl Simons een gedreven
politicus, vasthoudend in de zaken die hij voor
de Zandvoortse gemeenschap wilde behouden
of bereiken. Correct, attent en aimabel.
Iemand die geïnteresseerd was in zijn
medemens, sociaal bewogen om van daaruit
politiek te bedrijven.
Het gemeentebestuur wenst zijn naasten
sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.
Namens de gemeente Zandvoort,
Niek Meijer, burgemeester,
Henk van Steveninck, raadsgriffier,
Anky Griekspoor-Verdurmen, secretaris.

Op 8 januari is overleden

Carl Simons
Carl stond aan de wieg van onze organisatie
en heeft hiervoor veel werk verricht.
Wij wensen zijn kinderen en Marja
heel veel sterkte bij dit plotselinge verlies
Huurders Platform Zandvoort
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Boudewijn

Het bestuur van het Genootschap Oud
Zandvoort heeft geschokt gereageerd op het
bericht dat donderdag 8 januari onze
voorzitter, de heer Carl Simons, is overleden.
Wij verliezen in hem een betrokken en
gedreven voorvechter van Zandvoort en
van de geschiedenis van ons dorp.
We gaan hem missen.
Ons medeleden gaat uit naar allen die hem
lief waren.
Bestuur Genootschap Oud Zandvoort

Geschokt hebben wij kennis genomen van het
plotselinge overlijden van de fractievoorzitter
van de Ouderen Partij Zandvoort

Carl Simons
Zijn dierbaren wensen wij veel kracht toe
bij het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en fractie CDA Zandvoort.

Pappa is thuis, Flemingstraat 22 te Zandvoort,
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen
op woensdag 14 en donderdag 15 januari
van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 16 januari om 14.00 uur in het crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6
te Driehuis.

Dankbetuigingen
Langs deze weg willen wij eenieder hartelijk bedanken voor
de vele blijken van medeleven, na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma

Marijtje Schuiten ~ Drommel
Kees Schuiten
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Zandvoort, januari 2015

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, de mooie woorden,
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die we mochten ontvangen na het overlijden van

JOOP HUESKEN
Het heeft ons erg goed gedaan te merken dat
Joop zo geliefd was.
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en
vergroot de moed om verder te gaan.
Christien Huesken-Thieleman,
Huub, Peter, Annette

Zandvoortse Courant • nummer 03 • 15 januari 2015

Vele Zandvoorters maken zich zorgen om de watertoren. Op de facebookpagina ‘Red de
Watertoren’ zijn al meer dan duizend mensen die maar een ding willen: het tegengaan
van de sloop en verpaupering van het gemeentelijk monument. Er lijkt eindelijk weer wat
beweging in te zitten.

De watertoren staat al jarenlang te verpauperen, tot ergernis van vele dorpsgenoten

De gemelde klachten in oktober 2014 van omwonenden
aan de gemeente over openstaande ramen en luiken hebben geen resultaat, de eigenaren Watertoren Zandvoort
C.V. geven niet thuis. Voor het
CDA is het onacceptabel dat
de eigenaren de watertoren
zo laten verpauperen. Daarom
verzocht buitengewoon raadslid Jan Beelen in november
het college schriftelijk of zij
een brief willen sturen naar
de huidige eigenaren van de
watertoren om zuinig om te
springen met het gemeentelijke monument en ook of zij op
zijn minst de opengewaaide

ramen en luiken wilden sluiten. De brief is gestuurd maar
of het verzoek gehonoreerd is,
is niet duidelijk.

herbestemming met als uitgangspunt het behoud van
de Zandvoortse identiteit, zo-

als schaal, historie en heel belangrijk: passend in de huidige
structuurvisie. De studie werd
door zowel Cohen als medeeigenaar van de watertoren Ko
van de Graaf positief ontvangen. Wel gaf Van de Graaf aan
dat er minstens 3000 m2 GO
(gebruikt oppervlakte) moet
komen om de haalbaarheid
van het plan te verwezenlijken.
Dit resulteerde in een nieuwe
studie, echter door het vervroegde vertrek van Cohen zijn
de werkzaamheden stilgelegd.
Of de langdurige impasse
rond de watertoren op korte
termijn positief gaat aflopen
is nog de vraag. Beelen van het
CDA heeft inmiddels vragen
gesteld over de betaalde factuur aan de architect en juicht
iedere ontwikkeling toe die de
verpaupering van Zandvoorts
meest iconische gebouw kan
doen laten stoppen, mét behoud van haar historische
waarde.

Herontwikkeling

Ondertussen zijn er nieuwe
ontwikkelingen gaande rondom (de herontwikkeling van)
de watertoren. In augustus
2014 heeft een architectenbureau, op verzoek van de
toenmalige wethouder Han
Cohen, opdracht gekregen
om een haalbaarheidsstudie
te verrichten voor hergebruik
van de huidige watertoren.
Het bureau heeft een 3-tal
scenario’s uitgewerkt voor

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Cartoon - Hans van Pelt

Het grote, opvallende gebouw prijkt op vele foto’s

Projectkoor voor
zangliefhebbers
Het Zandvoorts Mannenkoor biedt jonge en oudere mannen de mogelijkheid om in januari 2015 deel te nemen aan
een zogenaamd ‘projectkoor’. Samen willen zij de Deutsche

Messe van Frans Schubert instuderen en deze in het voorjaar van 2015 ten gehore brengen.
Altijd al eens met een mannenkoor mee willen zingen,
maar is het er nooit van gekomen? Dan is dit uw kans.
Het Zandvoorts Mannenkoor
zoekt mannen, van alle leeftijden, om het stuk dat een achttal Duitstalige liederen bevat
in te studeren. De bedoeling is
om rondom Pasen 2015 diverse uitvoeringen te verzorgen
in de plaatselijke kerken.
Schroom niet en kom langs.

U zult merken dat met deskundige begeleiding u veel
beter zingt, dan dat u ooit
voor mogelijk hield. De repetities vinden plaats op de
dinsdagavond van 20.00 tot
22.15 uur in de Blauwe Tram
(Louis Davids Carré). Voor
meer informatie en aanmeldingen kan contact worden
opgenomen met secretaris
Ype Brune, tel. 5717878 of per
e-mail: bestuur@zandvoortsmannenkoor.nl.

Column

… is ‘t na donkere dagen moeilijk om het normale leven
weer op te pakken. Iedereen
werd opgeschrikt door de
bloedige aanslagen in Parijs
waarbij 17 mensen werden
vermoord. Verder reageerde
men in het dorp geschokt op
het overlijden van raadslid
Carl Simons, Jaap Kerkman
en couturier Frans Molenaar.
Drie dorpsgenoten die ieder
op hun eigen wijze een plekje
hadden in ons dorpsleven. De
een iets meer dan de ander.
Het leven gaat nu eenmaal
door, hoe zwaar het voor de
nabestaanden ook is.
Soms kan je wereldje opeens
zonnig worden met twee prijzen van de Postcode Loterij. In
mijn geval worden deze drievoudig uitgereikt. Ik ben ongemerkt eigenaar geworden
van drie loten. De pakketjes
met ijs worden in dank opgepeuzeld door de familie. En
de kratten gevuld met versproducten van ‘de boer uit de
buurt’ worden gelukkig een
keer per week bezorgd. Het
gesprek van de dag was hier;
hoe verwerk ik de voor mij
onbekende producten zoals
pastinaak, verse bietjes, pompoen, winterpenen. De zogeheten vergeten groenten. Na
een gesprek met mijn dochter, die mij wonderwel les
gaf in het koken, ben ik er uit
gekomen. Heerlijke pompoenensoep en een stampotje
met de pastinaak en penen
stonden van de week op het
menu. Het brood moest je
afbakken en dat was voor velen verwarrend omdat op de
onderkant met kleine letters
dat stond aangegeven.
Grappig vond ik de naam van
het bedrijf Willem & Drees op
het kratje, die herinneringen
opriep. Als kind uit het ‘rode
dorp’ was bij ons thuis ‘vadertje Drees’ een begrip. Hij was
de minister die de voorloper
van de AOW introduceerde.
Ook was hij zuinig en hij zou
best raad hebben geweten
met de vergeten groenten.
Net zoals ik nu, want een
mens is nooit te oud om
te leren. Het leven heeft
ondanks het verdriet ook
mooie kanten.

Nel Kerkman

Nieuwe (her)ontwikkelingen rondom watertoren
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Circus Zandvoort

Waterstanden

Annet Westerburger
Voor al uw marsepeintaarten, bruidstaarten,
banket en cupcakes

januari
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TaartenByAnnet
Ook beschikbaar voor
workshops en kinderfeestjes

www.taartenbyannet.nl • 06-24531125

15
16
17
18
19
20
21
22

Hoog

Laag

Hoog

Laag

00.25
01.26
02.15
03.01
03.46
-

0 5. 5 6
06. 45
08.35
09.55
1 0. 4 0
11.26
11.55
02.09

10. 40
11.56
12.55
13.45
14.35
15.17
16.01
04.29

18.30 2 3 .1 5
19. 46
21.06
22.15
23.16
23.56
12.30 16.45

w

a

t

e

Hoog

r

Wij staan uitgerust weer voor u klaar
Onze menu- en wijnkaart is gewijzigd

De hele maand try out menu € 17,50

- Ruime familiewoning, woonoppervlak ca. 97 m2

VOORGERECHT

excl.balkon/souterrain;

Tom kha kai of laab moe tod

- voorzien van woon- en eetkamer en 3 slaapkamers;
- Inkomenseis netto inkomen minstens € 2.625,=

HOOFDGERECHT

- Huurders van De Key welke een 3-kamer appartement of

Kip in oestersaus met cashewnoten of
Vis met gember, jonge peper, basilicum en thai chili

groter achterlaten krijgen voorrang bij de toewijzing;

NA

- Een inwonend kind is een vereiste.		

Huurprijs: € 875,=p/mnd excl. g/w/l + servicekosten
Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

DE PINGUINS VAN MADAGASCAR
(3D/NL) ZA-ZO-WO om 15.30 uur

GOOISCHE VROUWEN 2
DO TM DI om 19.00 uur

DO TM DI om 21.15 uur

De Thai is weer open!

netto per maand;

ZA-ZO-WO om 13.30 uur

THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES (3D)

Noorderstraat 5

- Waarborgsom 1 maand huur; servicekosten € 1,33 per maand;

ANNIE M.G. SCHMIDTS “WIPLALA”

THE HOBBIT 3:

KIJKMOMENT MAANDAG A.S.!

Kijkmoment maandag 19 januari om 11:00 uur

Bioscoopprogramma
15 januari t/m 21 januari

Kopje koffie of thee
Ook voor afhalen kunt u weer bij ons terecht

Jaap en Pen - Bandai Thai

Just thai classics - Reserveren: 06-30047080

FILMCLUB:
SAMBA - Met Omar Shy

& Charlotte Gainsbourg

WO om 19.30 uur

LADIES NIGHT:
FIFTY SHADES OF GREY

Donderdag 12 februari om 19.30 uur

VERWACHT:
SPONGEBOB: Spons op het droge
 28 jan

PADDINGTON
 11 feb

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Ineke Smit Uitvaartverzorging
Liefdevol en betrokken

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.
A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

BLOEMEN & PLANTEN &
VOORJAARSBOLLETJES !!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

Autobedrijf Zandvoort

WINTERBANDEN

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Vergeet niet te wisselen!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

4

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

 023-5730962
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Robert Hartog nieuwe horecavoorzitter
en jongste strandpachter
Dorpsgenoot Robert Hartog beleeft een bijzonder begin van

2015. Per 1 januari is hij de nieuwe voorzitter van de Zand-

voortse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en

tegelijkertijd is hij met zijn 26 jaar de jongste strandpachter van Nederland geworden met de overname van South
Beach, het laatste strandpaviljoen op het naaktstrand.

Robert Hartogh wil de verbinding zijn tussen de horeca op het strand en in het centrum

Dat worden dus drukke tijden
voor Robert. “Dat besef ik me
terdege”, zegt de jonge ondernemer, “maar ik heb er veel zin
in. Mijn eerste streven is om
als voorzitter kennis te gaan
maken met de horeca-mensen, zowel in het dorp als op
het strand. Ik ga luisteren naar
hun ideeën, wensen en klachten. Gelukkig krijg ik voorlopig
steun van de vorige voorzitter
Raymond van Duyn en van
Floris Faber (hotel Hoogland)
die ook alle ins en outs van de
horeca in Zandvoort kent.”
Hartog hoopt te bereiken dat
de horeca in het dorp en op het

strand beter met elkaar gaan
samenwerken. Want die hebben elkaar echt nodig, vindt
hij. “Verder ga ik in gesprek
met wethouder Kuipers die
onder andere het horecabeleid in zijn portefeuille heeft.
Ik wil echt actief zijn als voorzitter. Dat houdt ook in dat ik
regelmatig overleg heb met
collega’s van andere horecaafdelingen in Noord-Holland.”
Vanaf half februari gaat Robert
beginnen met de opbouw
van zijn strandtent, die hij
gaat runnen samen met zijn
compagnon Vincent Bakker.
Ze hebben de zaak overgeno-

men van Jan Wanders, die het
tijd vond voor een nieuw avontuur. Robert: “Ik heb zeven jaar
bij Jantje, zoals iedereen hem
noemt, gewerkt. Waren leuke
jaren. Er heerste altijd een gezellige en rustige sfeer. Dus
geen muziek op het terras!
We hadden een gemêleerd
publiek, veel zonaanbidders en
wandelaars die bij ons neerstreken als ze een heel eind
hadden gelopen. Bovendien
waren en blijven we een homo-vriendelijke zaak.”
“Die sfeer willen we zeker
behouden”, zegt Hartog enthousiast, “alleen de naam is
veranderd. Vanaf nu heet de
zaak Fosfor, verwijzend naar
het licht dat fosfor in zee geeft.
We willen op 1 maart open
gaan. Voorlopig doen we het
met z’n tweeën. Dat wordt dus
hard werken, maar dat zijn we
gewend. En als het echt heel
druk wordt, springt mijn vriendin zeker bij.”
Robert staat te trappelen om
beide uitdagingen aan te
gaan. “Wat ik nu ga doen, heeft
weinig met mijn opleiding te
maken. Ik ben afgestudeerd in
bedrijfskunde. Je wordt daarbij min of meer opgeleid om
in grote bedrijven je kennis te
gaan stoppen. Dat is wat anders dan mijn kleine strandtent. Alhoewel, wie weet
groeit het uit tot een megazaak…”

Politiebericht
Zandvoorter verdacht van handel in harddrugs
Een 19-jarige man uit onze gemeente is maandagochtend aangehouden op de Zwedenstraat
in Haarlem voor handelen in drugs. Op twee verschillende locaties stapten twee mannen
in de auto van de verdachte om vervolgens korte tijd later weer uit te stappen. Bij controle
bleken deze mannen drugs te hebben gekocht bij de bestuurder van de auto. De Zandvoorter
werd vervolgens aangehouden. Hij had meer dan een tiental bolletjes harddrugs bij zich.
Hij is aangehouden en naar het politiebureau in Haarlem overgebracht.

Stormachtige tijden met
ZANDVOORT SCHOON!? …….

Gemeente Zandvoort

Een stormachtig weekend ligt achter ons. Het leek wel of het spookte. Papier, piepschuim en plastic tasjes; er dwarrelde werkelijk van
alles en nog wat door de straten van Zandvoort. Helaas wapperde
de storm al dat papier, piepschuim en plastic niet rechtstreeks in
een vuilcontainer…... Zullen we het weer samen opruimen?
Want samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Slachtoffer door storm

De aanhoudende harde
wind heeft tot op heden gelukkig nog niet veel schade
aangericht. Wel heeft het
een gewonde opgeleverd.
De storm trotserend fietste
een vrouw zondagmiddag
in de Linnaeusstraat, toen
door een harde rukwind
plotseling de portier van
een geparkeerd staande
auto open waaide. De vrouw viel
d a a r d o o r va n
haar fiets en verwondde zich flink.
In eerste instantie
werd door de politie het traumateam opgeroepen
maar al snel bleek
dat die gelukkig
niet nodig was.
Ambulancepersoneel heeft
de vrouw ter plaatse kunnen verzorgen en vervolgens is ze naar het ziekenhuis gebracht voor verdere
behandeling.

Zeehondje van het
strand gehaald

Vrijdag is, net na 13.00
uur, door de Zandvoortse
Reddingbrigade een zeehondje van het strand gehaald dat gevonden was.
Het beestje is waarschijnlijk
door de storm zijn moeder
kwijt geraakt. Dat gebeurd
tijdens een storm regelmatig. Dit winterseizoen zijn,
waarschijnlijk door de tot
nu toe zachte winter, al een
groot aantal zeehonden
geboren en dus is de kans
groot dat een zeehondenjong aanspoelt ook groot.
Het jong heeft goede opvang gekregen.

Vermiste kitesurfer
gevonden

Een vermiste kitesurfer
heeft er voor gezorgd dat
een groot aantal hulpdiensten vrijdagochtend 9 januari naar het Zandvoortse
strand werden gedirigeerd.
Een bewoner van een flatgebouw langs de boulevard
had een kitesurfer in de
problemen gezien. Volgens
de melder zou de kitesurfer zijn vlieger hebben laten schieten en zou alleen
nog met zijn board in zee

drijven, voorbij de tweede
bank. De reddingsboten
van Zandvoort en IJmuiden
namen, rond 11.15 uur, deel
aan de zoektocht net als
reddingsbrigade en politie.
Uiteindelijk bleek de kitesurfer zelf naar de kant te
zijn gegaan.

Winnende lotnummers
kerstbomenverbranding

Vorige week woensdag
was de traditionele kerstbomenverbranding op het
Zandvoortse strand. Voor
iedere kerstboom die werd
ingeleverd kreeg men een
lootje dat als het nummer getrokken werd, recht
geeft op een waardebon.
In totaal werden er 1426
kerstbomen ingezameld
en dus waren er ook zoveel
lootjes. Ondertussen heeft
de gemeente de winnende
lotnummers bekend gemaakt. De gewonnen prijzen kunnen op vertoon van
het lotnummer, worden opgehaald bij de Centrale Balie
van het raadhuis. Het zijn:
Oranje: 845 – 851 – 855 – 879
– 886 – 897
Geel: 405 – 412 – 495 – 716 –
792 – 916
Blauw: 104 – 151 – 241 – 253 –
541 – 584 – 808 – 916

Kratje Postcodeloterij

Bent u ook de gelukkige
eigenaar van een houten
krat vol met levensmiddelen van de Postcodeloterij?
En weet u na gebruik niet zo
goed wat u met het kratje
moet doen? “Wilt u ze niet
weg gooien” vraagt Dimitri
Bluijs. Hij kan ze straks heel
goed gebruiken bij het
Timmerdorp. U kunt uw
kratje eventueel brengen bij
Kids Avenue, Kerkstraat 38
of anders Dimitri een seintje geven via Facebook, dan
komt hij het bij u ophalen.
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mmx

Op Zaterdag 31 januari 20.00 uur in

ITALIAN RESTAURANT

A night with wonderful Beatles music
Saturday 24 januari 21.00 P.M.
Haltestraat 46 Zandvoort

OPHALEN PIZZA

The Ruud Jansen Band Featuring
Ruud
Jansen

Paul

Bakker

Cees

van der Laarse

Charles
Duijf

Free Entrance!

maar ook pasta en de andere
specialiteiten van onze chef Grazia!!
Voor een feestje of etentje op maat,
MMX verzorgt het voor u!
Stempelkaarten:
Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl
ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

per dag(deel) - max planckstraat - t 0653 231 754

CENTER PARCS PARK ZANDVOORT
IS GESLOTEN
VAN MAANDAG 19 JANUARI
TOT VRIJDAG 30 JANUARI 2015

OP VRIJDAG 30 JANUARI
BENT U VANAF 12.00 UUR WEER
VAN HARTE WELKOM
6
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Kwartiermaker gaat de Retailen Horecavisie helpen uitrollen

Pascal Spijkerman is aangesteld om, samen met onderne-

mers, vastgoedeigenaren en de gemeente, werk te maken
van de Horeca- en Retailvisie. Hij gaat functioneren als
kwartiermaker en wil over vijf maanden een convenant

met concrete maatregelen hebben waar iedereen achter
kan staan.

Pascal Spijkerman krijgt vijf maanden de tijd om resultaat te boeken

Een flinke uitdaging, maar hij
heeft er veel zin in. “Ik ga eerst
enkele centrum- en strandondernemers plus een aantal
vastgoedeigenaren persoonlijk benaderen en spreken over
wat de bedoeling is. Daarna
volgen bijeenkomsten in grotere kring. We gaan zo snel
mogelijk concrete maatregelen uitvoeren, want uiteindelijk moeten we komen tot
een nog fraaier en levendiger
Zandvoort”, legt hij uit.
Toen de Retail- en Horecavisie
werd gepresenteerd, was er bij
sommige ondernemers weerstand omdat die vreesden onder de nieuwe plannen misschien te moeten verhuizen.
“Niets is echter minder waar,
we willen juist verleiden. Het
centrum moet kunnen bloeien met zo weinig mogelijk
leegstand”, zegt Spijkerman.
Zandvoort moet in feite heel
herkenbaar en aantrekkelijk
worden voor bewoners, toeristen en dagjesmensen. Dat
zal niet op stel en sprong
gaan, dat kan zelfs een behoorlijk lang traject zijn, maar

Spijkerman is heel positief.
De kwartiermaker heeft de
beschikking gekregen over
een winkelunit in Jupiter
Plaza, naast Chef Thomas, om
een kantoor van te maken.
Daar kan iedereen twee dagen in de week binnenlopen.
“Ik wil zichtbaar aanwezig zijn.
Mensen moeten mij aan kunnen spreken, mij kunnen herkennen. Als ik dat in het raadhuis zou doen, moet er eerst
een afspraak gemaakt worden
en dat is vaak een drempel. Nu
daarentegen kan men mij direct aanspreken, als ik op kantoor ben”, legt hij uit.

Pop-Up Zandvoort

Spijkerman is tegelijkertijd
bezig met nog een ander project: Pop-Up Zandvoort. Net
als in andere Noord-Hollandse
kustplaatsen is vorig jaar het
‘DNA’ van Zandvoort ontrafeld.
Daaruit komt onder andere
naar voren dat Zandvoorters
erg ondernemend van aard
zijn en snel de massa weten te
bereiken. Er is een duidelijk en
onderscheidend profiel opge-

steld waarmee onze badplaats
zich goed kan profileren. Dat
gekozen profiel is Pop-Up
Zandvoort.
“Pop-Up staat voor het snel en
goed kunnen faciliteren van
tijdelijke evenementen, activiteiten, winkels en attracties.
Zandvoortse ondernemers zijn
daar goed in en de gemeente
moet daar nog meer ruimte
voor geven. Maar daarnaast
willen we evenementen van
buiten naar de gemeente lokken. De massa moet Zandvoort
op die manier blijven bereiken
en als dat gebeurt, profiteren
alle ondernemers maar ook de
gemeente daar aan mee”, vertelt Spijkerman enthousiast.
Bedrijven die iets willen,
moeten zich realiseren dat in
Zandvoort snel gehandeld kan
worden. “Evenementen zijn
voor Zandvoort heel belangrijk. Mensen moeten in de toekomst meteen aan Zandvoort
denken als men iets wil organiseren. Dat is het streven”,
aldus Spijkerman.
Ook vastgoedeigenaren die
een leeg pand in de winkelstraten hebben, kunnen hiervan een graantje meepikken.
“In de Amsterdamse winkelstraten zoals de Kalverstraat
en de Nieuwedijk, worden lege
panden tijdens een groot promotioneel evenement voor
korte tijd verhuurd, zeg maar
voor een maand of drie. En
dan snijdt het mes aan twee
kanten: een fraai straatbeeld
zonder leegstand en de eigenaar ziet weer wat van zijn
investering terug”, weet hij.
Spijkerman hoeft zich de komende tijd dus niet te vervelen. Genoeg werk aan de
winkel om Zandvoort weer de
uitstraling te geven die het
verdient!
Pascal Spijkerman is bereikbaar via p.spijkerman@zandvoort.nl en 06-41016025.

Grote ravage
bij benzinestation
Een grote ravage ontstond zaterdagochtend vroeg bij het

Tinq benzinestation aan de Boulevard Barnaart. Een auto-

mobilist raakte daar de macht over het stuur kwijt en knalde in volle vaart tegen een van de pompen.

Grote ravage bij benzinestation Tinq | Foto: Michel van Bergen

Het ongeluk gebeurde rond 04.15
uur. Na de crash was de bestuurder in eerste instantie er vandoor
gegaan. De politie ging op zoek,
maar korte tijd later meldde de
man zich op de plaats des onheils. Hij bleek zwaar gewond
te zijn en is ter controle overge-

bracht naar het ziekenhuis.
Het pompstation is zwaar
beschadigd. Tanken bij het
Tinq-station aan de Boulevard
Barnaart zit er voorlopig niet in.
Dat kan pas weer als de tankinstallatie gerepareerd is.

Opvolging Ouderenpartij
Na het overlijden van Carl Simons moeten er binnen OPZ
een aantal beslissingen genomen worden. De kandidaat

voor het fractievoorzitterschap is allereerst Liselot de Jong,
de nummer twee op de lijst. Voor invulling van de opengevallen plaats zijn een aantal scenario’s.
Zo kan Han Cohen, nummer
drie op de lijst, zijn plaats claimen ondanks dat hij in 2014 als
wethouder tot opstappen werd
gedwongen. Een zegsman kon
nog niet zeggen of dat inderdaad gaat gebeuren. “We hebben nog geen contact met hem
gehad, maar je kunt je voorstellen dat er een onwerkbare

situatie ontstaat als hij toch de
claim wil lichten”, aldus partijvoorzitter Eg Poster. Maar ook
iemand anders van de lijst zou
gevraagd kunnen worden om
als raadslid de vrijgekomen plek
van Simons in te vullen. “We
moeten het hier nog over hebben, zodra we eruit zijn zullen
wij dat melden”, aldus Poster.

Nieuwe oude strandtent
Dorpsgenoot Michiel Drommel gaat in 2015 zijn droom
waarmaken. Hij is bezig om een hele oude strandtent na te

bouwen met alles erop en eraan. Met als doel, de tent als

een klein museumpje overal te plaatsen om belangstellenden te laten zien hoe het in vroegere tijden ging.

Oranje Fonds zoekt klussen voor NLdoet
Op 20 en 21 maart is organiseert het Oranje Fonds voor de
elfde keer NLdoet.Deze twee dagen staan in het teken van
klussen en activiteiten die door maatrschappelijke organisaties worden bedacht en door vrijwilligers worden uitgevoerd.
Het Oranje Fonds roept organisaties op zich voor 31
januari aan te melden op
www.nldoet.nl. Daar kunnen

zij voor hun NLdoet klus ook
een financiële bijdrage tot €
400 aanvragen. “We zien dat
NLdoet echt een effect heeft

op de lange termijn. Het zorgt
voor nieuwe contacten, samenwerking met het lokale
bedrijfsleven en meer publiciteit en dus zichtbaarheid
voor de klusorganisatie. Alle
reden om mee te doen dus!”,
aldus Ronald van der Giessen,
directeur Oranje Fonds.

Drommel heeft al veel materialen aangekocht, zoals een oude
kaartenmolen, serviesgoed,
koektrommels etc. Wat hij nog
mist zijn limonadesiroopflesjes
plus informatie over hoe men
toen zonder gas, licht en water alles regelde. Wie kan hem
daarover meer vertellen of is in
bezit van zo’n flesje? Uw reacties kunt u naar m.drommel@
casema.nl sturen.
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Venavo
Joehoe, wij helpen
Zandvoort de winter door.....
Veel wind, regen en
gigantisch veel snotneuzen
afgelopen week.
Daarom een fikse pot vitamine
C 1000 voor weinig geld.
250 tabletten C 1000 € 14,95
Tegen inlevering van deze
advertentie aan de kraam:

250 tabletten € 10,Voor meer informatie kijk op www.venavo.nl

Venavo

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op onze website:

www.venavo.nl

Theorie halen?
Nieuw in Zandvoort:
AutoTheorieCursus

Gemeente Zandvoort

gemeente Zandvoort zoekt
een voorzitter en leden voor de

adviesraad sociaal domein
De gemeente Zandvoort heeft per 2015 nieuwe taken binnen het sociaal domein:
- werk en inkomen: de Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale
Werkvoorzieningen en een gedeelte van de Wajong
- maatschappelijke ondersteuning: de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- jeugdzorg: de nieuwe Wet Jeugdzorg draagt alle vormen van jeugdzorg op aan gemeenten
Omdat de Zandvoortse samenleving bij het nieuwe beleid wordt betrokken, komt er een
adviesraad. Deze raad adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort.
-

De adviesraad bestaat uit maximaal 15 leden en een onafhankelijk voorzitter.
De leden vormen een afspiegeling van de Zandvoortse samenleving.
De leden hebben zitting zonder last en ruggenspraak en spreken op persoonlijke titel.
De adviesraad vergadert maandelijks; de voorzitter en de leden krijgen een vergoeding per
bijgewoonde vergadering.
- Het college van B&W benoemt de voorzitter en leden van de adviesraad.
Het College roept kandidaten op die voldoen aan de volgende criteria:
- woonachtig in Zandvoort en beschikt over binding met de Zandvoortse samenleving;
- bekleedt geen vertegenwoordigende functie in een politieke partij in de gemeente Zandvoort
en is geen raadslid of ambtenaar bij de gemeente Zandvoort;
- beschikt over aantoonbare ervaring en deskundigheid op tenminste een van de terreinen die
deel uitmaken van het sociaal domein;
- is in staat om groepsbelangen te vertalen naar het gemeenschappelijk belang en naar
adviezen aan het gemeentebestuur.
Voor de onafhankelijk voorzitter geldt bovendien dat:
- Hij/zij in staat is om in de adviesraad een bindende functie te vervullen en om
meningsverschillen op te lossen;
- In staat is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
- Ervoor kan zorgen dat standpunten worden verwoord in schriftelijke adviezen;
- Gevoel heeft voor politieke verhoudingen;
- In afwijking van de leden van de adviesraad is het niet noodzakelijk dat de voorzitter
woonachtig is in Zandvoort.
Uw schriftelijke reactie kunt u tot 16 februari 2015 sturen naar de heer H. Esselink:
h.esselink@zandvoort.nl. Nadere inlichtingen kunt u via ditzelfde e-mailadres opvragen
of telefonisch op maandag of woensdag, T: 023 574 01 00.

Eindelijk is het zover! Na twee jaar heel hard en zeer gepassioneerd gewerkt te hebben
kunnen wij bekend maken dat wij een nieuw cosmetica merk introduceren onder de
merknaam Elèna Didi.
Deze naam is gekozen omdat dit de voornamen zijn van de moeders van de oprichters
Monique de Vries en Peter van Osch. Hiermee willen wij niet alleen deze moeders maar
alle vrouwen over de gehele wereld eren. Wij starten met producten op het gebied van
Facial Skincare en lanceren binnenkort ook onze parfum AMOURANT.
We beginnen met de verkoop uiteraard in het dorp waar alle voorbereidingen hebben
plaats gevonden, waar de frisse wind door de haren van de modellen ging en de golven
van de Zandvoortse zee ons nieuwe inspiratie gaf als wij naar buiten keken.
Op zaterdag 17 januari kunt u komen proosten op het nieuwe cosmetica merk Elèna Didi bij
Lavogue in de Haltestraat 22 van 15.00 tot 18.00 uur. Tevens kunt u een afspraak maken voor
een gratis introductie gezichtsbehandeling om nader kennis te maken met onze producten.

One drop makes the difference......
www.elena-didi.com

Theoriecursus B

€ 99

Lessen ter voorbereiding op je theorie examen
8 uren incl. lesmateriaal
Datum: 25/26 januari 2015
Locatie: Korver Sporthal

Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord / Rijschool Barry Paap

Tasty
Corner

Nieuw
in Zandvoort Noord

Tasty Corner

Vanaf donderdag 15 januari t/m zondag 18 januari

alle pizza’s € 5,50

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

8

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

Open 7 dagen per week van 12.00 - 23.00 uur
Celsiusstraat 194 | Tel. 023 - 74 31 634
Tasty Corner

Zandvoortse Courant • nummer 03 • 15 januari 2015

Tasty Corner opent deuren
in Zandvoort Nieuw Noord
Sinds een ruime week is Tasty Corner geopend in Nieuw

Noord. Pal naast de Vomar maakt de cafetaria een vliegende start met de enthousiaste eigenaar Islam en zijn

compagnon. “Ik heb bewust voor deze wijk gekozen en
niet voor het centrum”, aldus de geboren Egyptenaar, die
woonachtig is in Haarlem.

Islam is de kersverse eigenaar van Tasty Corner

De jonge vader, zijn vrouw en
kind zijn nog in moederland
Egypte, heeft al veel horecaervaring opgedaan maar Tasty
Corner is zijn eerste eigen zaak.
“Waarom ik niet in het centrum
zit is simpel: ik wil geen eenmalige toeristen, maar ik wil mijn
klanten steeds terugzien”, aldus
de nieuwbakken ondernemer. Hij

gaat er bovendien prat op dat hij
in principe zelf alles vers kan maken: “Kwaliteit wil ik leveren, dan
komen de klanten vanzelf terug.”
Naast het bekende assortiment
snacks kunt u bij Tasty Corner
ook terecht voor belegde verse
broodjes (warm en koud) en zelfs
huisgemaakte pizza’s. Het is de

bedoeling dat binnenkort ook
complete maaltijden gemaakt
gaan worden, bijvoorbeeld telkens met een ander land als
thema.
Voor aankomende weken staan
er nog flinke veranderingen op
stapel. Zo gaat de indeling van
de tafeltjes binnen anders worden en er is een vergunning
aangevraagd om terrastafeltjes
buiten te mogen plaatsen, voor
wanneer de weersomstandigheden beter worden. En er is een
geweldige ijs- en milkshakemachine besteld.
We mogen zelfs even gluren in
de keuken, waar ook al flinke
aanpassingen zijn gedaan, zowel qua indeling als apparatuur.
En als proef op de som krijgen
we een huisgemaakte hamburger onder de neus geschoven,
die voortreffelijk smaakt. Het is
duidelijk: hier is een ondernemer
aan de slag gegaan die denkt in
mogelijkheden, houdt van gezelligheid en die er volgas tegenaan
gaat.
Tasty Corner is gevestigd in de
Celsiusstraat en is dagelijks geopend van 12.00 tot 23.00 uur.

Nieuw inzamelingsproject voor afval
Afgelopen zaterdag heeft wethouder Liesbeth Challik een nieuw inzamelingsproject van

huishoudelijk afval symbolisch gestart. Dat deed zij voor aanvang van de Nieuwjaarswedstrijd tussen een hockeyteam van ZHC en een team van de gemeente.

Weerbericht
Center Parcs Park Zandvoort
is van maandag 19 januari tot
vrijdag 30 januari
gesloten

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Drogere en ook
wat koudere trend

Nog steeds trekken actieve depressies met hun frontale
aanhang aan het langste eind en in deze situatie komt
waarschijnlijk nauwelijks of geen verandering. De straalstroom dendert door tussen Amerika en West-Europa en
doet dat soms met windsnelheden tot wel 400 kilometer
per uur op zo’n twaalf kilometer hoogte.
Na de plas regen later op maandag en dinsdag was het op
woensdag wat droger en frisser
met nog wel enkele losse buien.
Het werd maximaal zo’n 6 graden in Zuidwest-Kennemerland.
Op donderdag bepaalt een zeer
diepe depressie bij Schotland, die
uitdiept tot wel 940 millibar, ons
weerbeeld. Het hiermee samenhangende windveld met orkaanachtige winden rond Schotland
laat onze contreien deels ongemoeid. Toch komt er veel wind te
staan, mogelijk hard tot stormachtig. Bovendien komt er ook
weer een periode met flink wat
regen aan.
Op de vrijdag, zaterdag en zondag wordt het rustiger achter de
depressie om. De wind neemt af,
de zon komt wat meer aan zet
en het is weliswaar wat frisser
in West-Nederland met 5-6 graden in de middag. Er kan nog een
enkele bui langskomen die zelfs
winters getint is (stofhagel of
natte sneeuw). Tijdens wat bredere opklaringen in de avond en
nacht kan het afkoelen tot dicht
bij het vriespunt.

Zo moet er een nieuwe stroom

afval ontstaan van hoogwaardig afvalmateriaal dat gerecycled kan worden. Wethouder
Challik is blij met het project.
“Wij willen de gemeente verder
verduurzamen. Dit kunnen wij
niet alleen en daarom zoeken
wij de samenwerking met inwoners en bedrijven op. Dit project levert een win/win situatie
op voor alle partijen en vooral
voor het milieu.”

Voor volle containers ontvangen de sportverenigingen een
vergoeding van GP Groot, het
afvalverwerkingsbedrijf dat de
aanbesteding heeft gewonnen.
Leden van de verenigingen kunnen oude bakolie/vet, klein elektronische apparaten en textiel
in de containers deponeren. Ze
ondersteunen hiermee hun club
financieel en leveren tegelijk ook
een bijdrage aan het milieu.

De kans overigens dat we deze
maand nog op de schaats komen
in Zandvoort (op natuurijs) is vrij
klein. Wellicht lukt dat de volgende maand. Februari wil nog
wel eens verrassen na een zachte
december en januari. Toch is het
zaaks de koudere trend even in
de gaten te houden.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

9o

8o

6o

6o

Min

5o

6o

2o

1o

Zon

20%

50%

65%

60%

Neerslag 85%

35%

30%

25%

w. 4

zw. 4

Wethouder Challik (m.) deponeert oude frituurvet in de container

Het project houdt in dat op
drie locaties in het Duintjesveld
complex drie verschillende
containers komen te staan,
waarin kleine huishoudelijke
apparaten, kleding en afgewerkt frituurvet gedeponeerd
kunnen worden. Deze containers worden bij ZHC, ZSC en SV
Zandvoort geplaatst.

Na het weekend krijgen nieuwe
storingen weer vat op het weer,
maar het is de vraag of het wederom zo zacht wordt met temperaturen in de dubbele cijfers.
Er zijn aanwijzingen dat we
kunnen gaan overschakelen op
kwakkelweer. De term kwakkelweer wordt te pas en te onpas
gebruikt, zelfs door meteorologen op radio of televisie. Letterlijk
betekent kwakkelweer: temperaturen overdag van een paar graden boven nul en in de nachten
kans op wat vorst. Daarbij valt regelmatig neerslag in de vorm van
regen, hagel of (natte) sneeuw.
Er zit dus een wat koudere trend
aan te komen.

Wind

zzw. 4-6 zw. 4-5
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Zandkorrels
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919
of 0653231754
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos)
netwerk of advies
bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Winteractie
19,50 p.u./p.p.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaakwerk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
....................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................
JWL Bouw
en onderhoud
Uw Zandvoortse
bedrijf voor al uw
nieuwbouw, verbouw
en onderhoudswerkzaamheden.
Tel. 06-37236786
(Jan-Willem)

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.
16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage, pijnlijke
likdoorns/eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
....................................................

Lumpinee Traditional
Massage
Louis Davidstraat 13A
Tel. 06-33832303
www.lumpineemassage.nl
Winteractie:
tot 18.00 uur 15% korting
v/a 60min. massage
....................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten
Zandvoort. Speciaal
tarief Schiphol voor bus
en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bijles Wiskunde,
Economie of M&O
op za, zo, ma of dinsdag
in Zandvoort.
Ook voor kinderen met
dyslectici. Ruime ervaring
en zeer goede resultaten.
jose-kremer@kpnmail.nl
06-13002004
....................................................
SKiP-Winterfeest
op zaterdag 31 januari,
een datum om
te onthouden!
Gegarandeerd een
gezellige middag
voor jong en oud
en gratis toegang,
dus kom een kijkje
nemen van 14.00-17.00
locatie kinderdagverblijf
Pluk, Darwinhof 7-9.
....................................................
Kringloopwinkel
Het Pakhuis:
06-53693409.
Zie verder advertentie
Bedrijvengids pagina
elders in deze krant
....................................................
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan er wat
van! 06- 57208797
of 06- 10281111

Klusser heeft tijd over
voor o.a. schilderstuc- tegelwerk, parket
en laminaat leggen.
Nu tijdelijk 12,50 p/u
(stucwerk vanaf € 7 m2).
Tel. 06-27048739
....................................................

Beloning! iPod Touch
Verloren op 6 jan.
tussen ZVT-noord
en Sancta via
oude Trambaan.
Bel svp: 06-48551226
....................................................

Bezoek komende
dinsdagavond ook de
Workshop
Gezonde voeding
met info over Aloe Vera
door Annette ter Heijden,
aanvang 19.30 uur in
ThomasCafe&Catering,
Haltestraat 6
(Jupiter Plaza).
Bel 5716511 voor info,
reservering of
mail naar info@
gezondheidaanzee.nl
....................................................
Garages te huur,
met elektra.
Tel. 06-28640654
....................................................

Te huur: studio met terras
in centrum Zandvoort.
1-2 personen. Periode:
heden tot 1 juni 2015.
Huur is incl. alles.
Info: 5719541

Op zoek naar goede
attentiewaarde?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl
Igrid Muller: 06-24530167
of Gillis Kok: 06-46046026

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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15e jaar Kerkpleinconcerten
van Classic Concerts

Sprankelend begin
van het nieuwe jaar

Het is het bestuur van Classic Concerts dit jaar opnieuw

In een goed bezette zaal van theater De Krocht was het dit-

gen. Komende zondag zal het Heemsteeds Philharmonisch

zijn gitaarspel. Begeleid door drummer Joost van Schaik,

Orkest de start verzorgen van het derde lustrumjaar van
stichting Classic Concerts. Het orkest zal, onder leiding van
dirigent Dick Verhoef, sopraan Arien Mol begeleiden.

maal gitarist Martijn van Iterson die velen verbaasde met
pianist Karel Brunee en bassist Eric Timmermans werd het
jaar 2015 fantastisch ingeluid.

Heemsteeds Philharmonisch Orkest komt andermaal naar Zandvoort

In het Heemsteeds Philharmo
nisch Orkest vormen gevorderde amateurmusici, samen met
hun dirigent, een ensemble
waarin enthousiasme samengaat met het streven naar een
hoog muzikaal niveau. De wekelijkse repetities kennen dan
ook een professionele aanpak.
Het programma voor komende
zondag is nogal divers. Voor de
pauze kunt u luisteren naar de

Serenade nr. 1 in D gr.t., opus
11 van Johannes Brahms. Na
de pauze volgt een negental
werken van negen verschillende componisten waaronder
Jurriaan Andriessen, Barry Grey
en Bryan Adams.
Het concert vindt, zoals gebruikelijk, plaats in de Protestantse
kerk en begint om 15.00 uur. De
kerk gaat 14.30 uur open en de
entree bedraagt € 5.

Grappen en grollen aan
de lopende band
Zondag was in restaurant eb & vloed, in het Amsterdam
Beach Hotel, de tweede van drie avonden ‘Open Mic’, een

Martijn van Iterson op gitaar

door Lienke Brugman

“Deze gitarist heeft zoveel
kwaliteiten. Je durft zo iemand bijna niet te vragen om
hier te komen optreden”, uitte
Timmermans zijn bewondering
voor zijn muzikale collega. Dat
Timmermans gelijk had, bleek
wel uit de reacties van het
publiek. Bij de verschillende
interpretaties van jazznummers kreeg de gitarist een daverend applaus. Zo kregen de
nummers ‘I Wish I Knew’, en
‘Alone Together’ een speciale
touch door het sublieme spel

van Van Iterson. Virtuoos gleden zijn vingers over de snaren.
De ingewikkeldste akkoorden
scheen hij zonder moeite uit
te voeren. Pianist Brunee begeleidde de gitarist op zijn eigen
manier. Vlak voor de pauze liet
ook drummer Van Schaik horen
dat hij het drumspel goed in
zijn vingers heeft. Na de pauze
werden nog een paar prachtige
nummers uitgevoerd waarnaar
iedereen ademloos luisterde.
‘Autumn Leaves’, ‘Sandoo’ en
‘Stella by Star light’, bijvoorbeeld. Onvoorstelbaar goed in
het oude Krochtgebouw.

avond voor stand up comedians. Het lag in de lijn der verwachtingen dat deze avond een hoog niveau zou krijgen
want organisator en Master of Ceremony Said Hassnaoui
had in december de lat hoog gelegd.

Kinderburgemeester
als vakantiebaantje
Tijdens de voorjaarsvakantie van 21 tot en met 28 februari

vindt voor het vierde jaar op rij de Kids Adventure Week
plaats. Om alle leuke, spannende, sportieve en gezellige ac-

tiviteiten die tijdens deze week georganiseerd worden in
goed banen te leiden, is VVV Zandvoort op zoek naar een
Kinderburgemeester. Dat is nog eens een vakantiebaan!
Een van de toppers was Esther van der Voort

Die verwachtingen werden meer
dan waar gemaakt. Een achttal
comedians, van aanstormend
talent tot gevestigde orde, had
succesvolle grappen in huis maar
ook werden er nieuwe grappen
op het Zandvoortse publiek uitgeprobeerd, en dat maakte deze
goedbezochte avond heel bijzonder. Zonder anderen te kort te
doen, staken met name Esther
van der Voort en hekkensluiter

Johan van Gulik er toch wel boven uit. Van der Voort met een
conference waar menige dame
rode oortjes van zou krijgen
en Van Gulik sprong bijna een
half uur lang, in een moordend
tempo, van de hak op de tak, heel
knap en zeer divers. De laatste
avond van de serie ‘Zandvoort
lacht’ is op zondag 15 februari.
Start 20.00 uur en de entree bedraagt slechts € 5.

Kinderen die het leuk lijken om
een week lang burgemeester
van Zandvoort te zijn, kunnen tot
6 februari hun motivatie sturen
naar marketing@vvvzandvoort.
nl. Na een eerste selectieronde
worden drie kandidaten uitgenodigd op het VVV kantoor om
te vertellen waarom zij graag
de nieuwe Kinderburgemeester
willen zijn. Uit deze drie kinderen wordt de uiteindelijke
Kinderburgemeester gekozen.
In de week voorafgaand aan de

Kids Adventure Week wordt de
nieuwe Kinderburgemeester
officieel geïnstalleerd door de
burgemeester. Hij of zij krijgt
dan onder toeziend oog van
journalisten en fotografen de
ambtsketting omgehangen.
De eerste officiele taak van
de Kinderburgemeester is de
opening van de Kids Adventure
Week op zaterdag 21 februari.
Met het doorknippen van het
lint op het kantoor van VVV
Zandvoort kunnen de activiteiten van start gaan.

Dorpsverleden
Hoe leuk is het om meer te
weten te komen over je ‘roots’,
je achtergrond, maar ook de
betekenissen achter bepaalde
gezegdes, plaatsen, termen of
uitdrukkingen. Ik kan uren luisteren naar verhalenvertellers
die het verleden levend proberen te houden. Of het nu gaat
om het kwartaalmagazine ‘De
Klink’ (van Genootschap Oud
Zandvoort), tentoonstellingen in
het museum (hopelijk blijvend!),
het grote Grand Prix boek, het
behoud van oude foto’s of verhalen over vroeger die de gewone
mens typeren. Zandvoort kent
vele nostalgische initiatieven.
Ik omarm mensen die het verleden in ere behouden. Degene
die weetjes boven tafel toveren,
die niemand anders nog kent.
Daarmee in gedachten eens terug proberen te gaan naar hoe
anders het vroeger ging, of misschien juist om te constateren
dat dingen veelal hetzelfde zijn
gebleven, echter alleen op een
wat modernere manier.
Hoe mooi kreeg ik onlangs een
gedenkboek over oud-Zandvoort
inwoner Bertus ten Pierik. Oudhoofdagent van politie, strandpachter en bovenal levensgenieter! Ik heb mogen dwalen in
zijn verhalen, over ontmoetingen en gesprekken die hij met
mensen had in zijn stamkroeg
in ons dorp, over hoe hij tijdens
zijn politiecarrière drie personen
van de verdrinkingsdood heeft
gered uit zee en over de koe op
het strand (omdat, zoals hij zelf
uitlegde: “ik gek werd van dat
iedereen in de strandtent maar
vroeg of de melk wel vers was”).
Ja, dat soort verhalen maken je
legendarisch.
Hoe plekken veranderen, gebouwen verdwijnen, nieuwbouw
herrijst… het is interessant, juist
ook voor jongeren, om te weten
hoe alles was. En het verleden
opslaan, zodat zij de ontwikkelingen later kunnen overbrengen
op de volgende generatie.
Anders krijg je zoals manlief op
zijn werk had, toen hij aan een
23-jarige moest uitleggen wat
een walkman was. Als je dat soort
verhalen mag gaan vertellen, weet je dat je ouder aan
het worden bent. Ouder, en
heel veel rijker, aan levensgeschiedenis dan.

Mandy Schoorl

gelukt om een mooi maandelijks programma te verzor-
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men 08 januari 2015, 2015-VV-009.

Vergadering college

Omgevingsvergunning aangevraagd

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 2 en
de verdere in week 2 door het college genomen besluiten
zijn in week 3 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Vergaderingen raadscommissies

Vanwege het overlijden van raadslid Carl Simons, zijn de vergaderingen van de commissies Bestuur en Middelen, Ruimte
en Economie en Samenleving verschoven naar volgende
week. De commissievergaderingen vinden nu plaats op 20,
21 en 22 januari. Raadpleeg de website van de gemeente voor
de agendapunten.

Vergadering welstandscommissie

De volgende vergadering van de Commissie voor welstand
en monumenten vindt plaats op dinsdagmiddag 20 januari
in het raadhuis.
De Commissie adviseert het college o.a. over aanvragen om
omgevingsvergunning.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Mandaatregeling 2015, mandaat- en volmachtregister

In de vergadering van week 51 heeft het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Zandvoort
de mandaatregeling 2015 vastgesteld en besloten mandaat
en volmacht te verlenen aan ambtenaren conform deze
regeling.
Deze besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Brederodestraat 126, vervangen serre, plaatsen dakkapel, isoleren gevel en dak, ingekomen 03 januari 2015, 2015-VV-001.
- Piet Leffertsstraat 35, plaatsen dakkapel, ingekomen 05
januari 2015, 2015-VV-002.
- Haltestraat 3, plaatsen stalentrap en -deur achtergevel 1e
verdieping, ingekomen 05 januari 2015, 2015-VV-004.
- Lijsterstraat 14, vergroten bijgebouw, ingekomen 05 januari
2015, 2015-VV-005.
- Tollensstraat 67, kappen twee bomen, ingekomen 07 januari
2015, 2015-VV-006.
- Frans Zwaanstraat 42, plaatsen dakkapellen, ingekomen 08
januari 2015, 2015-VV-007.
- Tolweg 31, plaatsen dakkapel, ingekomen 08 januari 2015,
2015-VV-008.
- Wilhelminaweg 18, uitbreiden bestaande dakkapel, ingeko-

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Julianaweg 15, verbouw woning, ingekomen 05 januari
2015, 2015-VV-003.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit
bij de publicatie voor de ter inzagelegging van het concept
- besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Van Speijkstraat 201, maken pui op balkon, verzonden 07
januari 2015, 2014-VV-158.
- Burg. Engelbertstraat 64, plaatsen dakkapel, verzonden 07
januari 2015, 2014-VV-196.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop.
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de
donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023).
Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden
10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor
publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

‘Strontvervelend’ begin van het nieuwe schooljaar
Het was voor Marja Spierieus van peuterspeelzaal Dribbel
beslist geen goed begin van 2015. Op de stoep en voor de in-

gang van Dribbel lag het bezaaid met hondenpoep. Marja

besloot een eenmansactie te beginnen tegen deze ergernis.
Ze schreef op het muurtje met
grote letters ‘Voor hondenpoep
zijn rode zakjes, gebruik ze dan
ook!’ Verder meldde ze haar
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klacht bij de gemeente die de volgende dag keurig de stoep kwam
schoonmaken. Dat was natuurlijk heel fijn maar tenslotte gaat

het om de hondeneigenaren die
niet de moeite nemen om de
poep op te ruimen met uiteraard
het gevolg dat de kinderen erin
lopen. Dus beste mensen het is
een kleine moeite om het op te
ruimen. De rode zakjes zijn gratis en rond het schoolgebouw te
vinden. Een kleine moeite en alvast bedankt namens juf Marja.

Verhoogde slagingskans
met theoriecursus
Paul van der Oord en Barry Paap, twee zelfstandige rijschool-

houders, zijn een uniek samenwerkingsverband aangegaan.
Vanaf 25 en 26 januari aanstaande gaan zij voor belangstel-

lenden een cursus Theorie B verzorgen. Hierdoor zullen leerlingen zeker sneller slagen voor hun theorie examen.

Rijschoolhouders Barry Paap (l.) en Paul van der Oord slaan de handen ineen

De beide heren zijn tot dit samenwerkingsverband gekomen
omdat ze alle twee dezelfde
problemen in de praktijk tegen
kwamen: cliënten die al klaar
zijn voor hun praktijkexamen
maar nog geen theorie hebben
gehaald.
“Vaak is het zo dat leerlingen

wel ‘even’ zelf hun theorie willen gaan halen. Maar dat is
makkelijker gezegd dan gedaan.
Het is niet zo gemakkelijk, vooral voorrangssituaties worden
vaak verkeerd geïnterpreteerd.
Wij willen dat onze leerlingen
in één keer voor hun theorie
examen slagen zodat ze vrij
van de stress aan de praktijk-

lessen kunnen werken”, vertelt
Barry Paap van de gelijknamige
rijschool.
De cursus beslaat in totaal 8
uur en wordt verzorgd op zondag en maandag. Als locatie
is gekozen voor het Sportcafé
in de Korver Sporthal. De cursus wordt klassikaal via een
beamer gegeven en geeft inzicht in de stijl van het CBR
examen. “We behandelen een
groot aantal examenvragen.
Wat vooral heel belangrijk is, is
dat de vragen goed lezen worden”, aldus autorijschoolhouder
Paul van der Oord.
De cursus, inclusief lesmateriaal, wordt aangeboden voor
slechts € 99. Ook leerlingen
die bij een andere rijschool hun
rijbewijs willen halen zijn van
harte welkom. De eerste cursus
in het Sportcafé is op zondag
25 januari van 18.00 tot 22.00
uur en maandag 26 januari van
17.00 tot 21.00 uur. Aanmelden
kan via Paul van der Oord: 0622907950 of Barry Paap: 0622960595.

Taarten by Annet
Geslaagd? Een verjaardag? Een babyshower? Rijbewijs gehaald? Of een andere feestelijke gebeurtenis? Daar hoort

een taart bij. En Annet Westerburger weet daar wel raad

mee. Van een hobby die min of meer uit de hand is gelopen
heeft ze nu een eigen bedrijf opgezet om haar prachtige en
heerlijke taarten te kunnen verkopen.
“Ik ben begonnen als een hobbyist, voor familie en vrienden.
Ik kreeg steeds meer opdrachten en zo ging het balletje rollen. Op een gegeven moment
was de ruimte die ik thuis had
veel te klein en hebben mijn
man en ik de knoop doorgehakt
en ben ik nu zelfstandig. We
zijn in Zandvoort gaan kijken
voor een geschikte locatie die
ik als bakkerij kon gebruiken en
die hebben we gevonden in het
voormalige Colpitt-gebouw”,
vertelt Annet, die geen opleiding als banketbakker heeft
gevolgd maar alles heeft geleerd van de televisie. Geloof
het of niet, met name van het
kijken naar het programma van
de Cake Boss!
In haar nieuwe onderkomen
maakt ze de mooiste en creatiefste taarten. Alles wordt
in opdracht gemaakt, dus u
kunt niet zomaar even langslopen en een taart meenemen.
Behalve taarten kunt u ook

‘klein’ gebak bij haar bestellen
en dan die chocoladetruffels!!
Die zijn echt hemels. “Alles is
bespreekbaar en heb ik het
niet in het assortiment zitten
dan gaan we daar aan werken.
Ik ben heel flexibel”, verduidelijkt ze.

Babyshowers
en meer

Nu ze dan haar eigen
stek heeft gevonden,
kan ze ook een andere droom van haar
verwezenlijken. “Ik
heb 35 m2 vloeroppervlak. Dat is groot
genoeg om bijvoorbeeld thema workshops te geven, of
een kinderpartijtje,
of een feestje voor
de allerkleinsten.
Of een vriendinnenavond en dan
niet alleen bakken maar ook
een drankje erbij

en hapjes. En dan niet te vergeten een babyshower. Dat
is zo ‘hot’ tegenwoordig. Met
andere woorden: ben je klein
behuisd dan heb ik de ruimte.
Dat soort zaken zijn zo leuk om
te doen”, vertelt ze.
Wil u meer weten of foto’s
van door Annet gemaakte
taarten bekijken, gaat u dan
naar www.taartenbyannet.
nl of bel 06-24531125. Taarten
by Annet is gevestigd in de ’s
Gravesandestraat 9 in Nieuw
Noord.
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 column der natuur 
door Annelies Boutellier

Overal herten
“Vroeger was het bijzonder als we een paar herten
zagen op onze wandeling,
nu is het bijzonder als we
even geen herten zien. Het
lijkt hier steeds meer op een
hertenkamp!”, klonk het luid
door pannenkoekenrestaurant de Duinrand. Ze heeft
een punt, dacht ik en zag
weer het beeld van de elf (!)
damherten voor me die we
half december op een ochtend tegelijk in onze tuin
telden. Een indrukwekkend
gezicht, maar wel erg veel.
De dame in kwestie voegde
zich bij een groepje dames
en heren, die zich net als ik
na een wandeling door de
waterleidingduinen te goed
deden aan een lekkere cappuccino. “Fantastisch hè”, reageerde één van de anderen,
“je kunt ze nu zo goed zien
ook, nu het winter is en alles kaal.” Er ontstond een
levendige discussie aan de
tafel van de wandelclub. De
een beweerde dat er herten
moesten worden afgeschoten, een ander protesteerde
en was van mening dat de
herten daar schuw van zouden worden. Vervolgens ging
het over de herten die in de
winter zouden omkomen
van de honger en het, al dan
niet stiekeme, bijvoeren. Het
ecoduct en de Amsterdamse
gemeenteraad kwamen ook
nog langs. Zoals altijd had iedereen een mening en niemand een oplossing.

De damherten houden de
gemoederen in deze omgeving allang stevig bezig. Dat
was vroeger wel anders. Toen
waren de duinen een groot
jachtterrein en zou de oplossing voor de hand liggen. Er
werd op van alles gejaagd:
konijnen, hazen, reeën, reigers, meeuwen, eenden, fazanten, patrijzen en vossen.
De meeste om op te eten, de
meeuwen voor de veren. Het
waren vooral de edellieden
die zich vermaakten met de
jacht, maar vanaf het begin van de achttiende eeuw
mocht iedereen jagen. Pas in
1984 kwam er een verbod op
de jacht in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Ik herinner me nog hoe Piet, mijn exzwager, mooie verhalen vertelde over het uitzetten van
fazanten en over de dagen
dat prins Bernard met zijn gevolg op deze dieren kwamen
jagen. Ik denk dat nog heel
wat mensen uit Zandvoort
zich deze jachtpartijen kunnen herinneren. Zo lang geleden is het tenslotte niet.
Prins Bernard noemde het
jagen voor hem een manier
om met de natuur in contact
te zijn. Hoe anders ligt dat nu.
Misschien kunnen we hier
niet direct van voortschrijdend, maar dan toch zeker van
veranderd inzicht spreken.
En toch, vroeger leerde ik op
school dat alles waar te voor
stond niet goed was, behalve
tevreden en tehuis…….

Wilt u reageren? Dat kan op www.duinenrondzandvoort.nl.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Er valt altijd wat te winnen
op Koopplein.nl!

Heb je wat te koop? Dan wil je dat het snel wordt verkocht, liefst zonder zelf
kosten te maken en zonder moeilijk gedoe. Koopplein.nl helpt je daarbij. En je
maakt ook nog kans op leuke extraatjes! Regelmatig geven wij via winacties
gratis geschenken weg of kaartjes voor leuke evenementen. Kortom, op jouw
Koopplein gebeurt altijd wat leuks.
Doe het slim
Waarschijnlijk heb je weleens een advertentie op
Koopplein.nl geplaatst. Dan weet je hoe gemakkelijk dat gaat. Of je nu thuis achter je computer zit
of onderweg je smartphone gebruikt, je kunt altijd
snel advertenties plaatsen, beheren of zoeken in
het aanbod.
Wist je ook dat je je advertenties heel eenvoudig
doorplaatst op social media? Als jij veel twittert of
op Facebook zit, is het handig om je advertentie
ook onder de aandacht van je netwerk te brengen.
Da’s slim en het kost niets!

Sprookjes
Ze zijn mooi, maar ze bestaan niet. Lijkt iets te
mooi om waar te zijn, dan is dat het meestal ook.
Maar soms is er twijfel. En dan is het prettig als je
wat meer te weten kunt komen over een verkoper.
Bij Koopplein.nl kun je gratis een Sociaal Paspoort
aanmaken. Daarmee wordt je account gekoppeld
aan de social media die je gebruikt. Zo kan een potentiële koper zien dat je echt bent wie je beweert
en dat schept vertrouwen. Daardoor verkoop je

14

gemakkelijker je spullen. Je kunt het eenvoudig
regelen bij ‘Mijn Koopplein’ voor de sociale media
die jij wilt.

Leuke extraatjes
Waarschijnlijk hoeven we jou niet meer te vertellen hoe prettig en gemakkelijk Koopplein.
nl werkt. Lekker lokaal, dus alles is in de buurt
waardoor je geen artikelen hoeft toe te sturen en
geen geld vooraf hoeft over te maken. Je rijdt gewoon even bij de verkoper langs. Bovendien kun
je als particulier altijd gratis adverteren op Koopplein.nl. Maar we maken het voor jou als frequente gebruiker nog leuker: regelmatig geven we iets
weg via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Win mooie prijzen
Om mee te dingen naar mooie prijzen, hoef
je meestal niet veel te doen: even een mailtje
sturen naar Koopplein of een rubrieksadvertentie
plaatsen. Ook bedrijven en organisaties waarmee
wij samenwerken geven graag prijzen weg via
Koopplein.nl. Blijf ons dus volgen!

Wij zijn Koopplein.nl,
aangenaam!
Als gebruiker van Koopplein.nl ben je
vertrouwd met ons concept. Je hebt het
gemak al ervaren van lokaal handelen.
Maar wie zijn wij? We stellen ons graag
aan je voor.
“Een ondernemer kijkt altijd
naar nieuwe uitdagingen, dat
geldt ook voor mij. Vorig jaar
kwam ik in contact met Koopplein.nl. Een formule waarvoor
je geen pand of personeel nodig hebt en zonder hoge kosten
snel kan starten. Dat leek me
wel wat en sinds een paar
maanden ben ik samen met Danny van Soest eigenaar / beheerder.”, aldus Jan Piet
Paap van Koopplein BHZ”. Je merkt dat de mensen
hier elkaar de handel gunnen. Je stimuleert de
lokale economie en dat is voor iedereen goed. En
het is prettig dat je geen risico loopt op oplichting,
want alles is dichtbij huis. Dagelijks controleer ik
alle geplaatste advertenties. Als daar wat geks
tussenzit, grijp ik meteen in.”
Lokaal
“Adverteren op Koopplein.nl is voor lokale bedrijven heel interessant. Je bereikt niet alleen je lokale
doelgroep, maar doordat ieder Koopplein deel uitmaakt van een landelijk geheel, scoren wij enorm
goed in Google. Wist je trouwens dat volgens
Google 84% van de zoekopdrachten lokaal is en via
mobiel zelfs 88%? En juist hier ligt onze kracht!”
Aantrekkelijk
“Er zijn niet zoveel mogelijkheden om als lokaal
bedrijf effectief op internet te adverteren. Koopplein.nl biedt op dit gebied wel een uitgebreid
pakket met aantrekkelijke mogelijkheden. Wil je
weten wat we voor jouw bedrijf kunnen doen?
Wij laten het je graag zien!” Jan Piet Paap
(06-46435983) of Danny van Soest (06-17379126),
bhz@koopplein.nl
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Schoolbasketbal

Hockey

Hannie Schaftschool kampioen
De Hannie Schaftschool heeft vorige week zaterdag met

grote overmacht het Schoolbasketbal kampioenschap 2015

behaald. Gedurende de dag werd steeds duidelijker dat ze
dit kampioenschap niet konden ontlopen.

zaak. Drie kandidaten waren in
de race en uiteindelijk werd de
Nicolaasschool de kampioen bij
de jongens.
Helen Koper en Teun Vastenhouw
reikten namens de Sportraad
Zandvoort de Sportiviteitsprijs
uit aan de meisjes van de Hannie
Schaftschool en bij de jongens
aan het tweede team van de
Oranje Nassauschool.

Hannie Schaftschool staat verwachtingsvol vooraan

Vooral het meisjesteam was
dermate sterk dat ze het toernooi met een positief doelsaldo

van +80 afsloten! Bij de jongens
was het met twee wedstrijden
te gaan nog geen uitgemaakte

Volledige uitslag meisjes: 1 Hannie
Schaftschool; 2 Oranje Nassau
school 2; 3 Duinroosschool; 4
Oranje Nassauschool 1; 5 Nico
laasschool en 6 Mariaschool.
Volledige uitslag jongens: 1 Nico
laass chool; 2 Oranje Nass au
school 1; 3 Mariaschool; 4 Duin
roosschool; 5 Hannie Schaftschool
en 6 Oranje Nassauschool 2.

Windsurfen

Surfwedstrijden werden
bij schitterend weer gevaren
Dfrost Almugar New Year’s Surf 2015 was gezegend met

prachtig weer en lekkere wind die voor mooie golven zorgde.
Maar liefst 53 surfers waren zondag 4 januari op het water.

Mooie golven voor de surfwedstrijden | Foto: WVZ

Er werd in drie divisies gesurft: junioren, dames en mannen maar
wel shortboarders en longboarders door elkaar. De organisatie,
Watersportvereniging WVZ, was
verheugd te zien dat er vele nieuwe gezichten aan de start verschenen. Een professionele jury
van de HSA zorgde voor de beoordelingen en puntentelling. Bij
de junioren werd Ties Heetveld
eerste, Nienke Duinmijer pakte
de winst bij de dames en bij de
heren werd Niels Hogenstrijd
gekroond tot kampioen.
Dankzij de soepel lopende organisatie en het perfecte weer,
werd het een geweldig geslaagd
surfers festijn.

Handbal

Monsterzege voor handbalsters
De Zandvoortse handbaldames hebben zaterdagavond in Diemen tegen het derde team

van Zeeburg een monsteroverwinning binnengesleept. na een 8-13 ruststand werd de
eindstand op 15-34 bepaald.

Omdat keepster Eline van
Ravensbergen was verhinderd,
miste ZSC telkens één aanvalster want Laura Koning en
Noëlle Vos stonden ieder een
helft onder de lat. “We begonnen wat slapjes aan de wedstrijd, hadden regelmatig slordig balverlies en konden ook

veel beter verdedigen”, aldus
Martina Balk na afloop. Bij aanvang van de tweede helft was
ZSC wel helemaal bij de les, wat
al snel in de stand tot uitdrukking kwam. 21 punten werden
in de tweede helft gescoord en
dat resulteerde in een terechte
overwinning.

Scores ZSC: Romena Daniëls: 9;
Manon van Duijn en Lucia van
der Drift ieder: 8; Laura Koning:
4; Martina Balk: 3 en Annelot
Kaspers en Naomi Kaspers ieder:
1 doelpunt. Komende zondag
speelt ZSC om 10.30 uur thuis.
Tegenstanders zijn dan de reserves van Lotus uit Hoofddorp.

Nieuwjaars wedstrijd ZHC
Zaterdagmiddag speelde een hockeyteam van Zandvoort-

se gemeenteambtenaren de traditionele Nieuwjaarswed-

strijd tegen een gelegenheidsteam van de Zandvoortsche
Hockey Club.

Ondanks de zware windstoten
ging de wedstrijd door. Iets na
drieën kon sportwethouder
Gert-Jan Bluijs de afslag geven.
De wedstrijd vond voor de dertigste keer plaats, en ook nu weer
waren de teams lange tijd aan
elkaar gewaagd. Inzet en tactiek
hielden de Zandvoortse ambtenaren lange tijd in de wedstrijd,
maar in de slotfase besliste ZHC
met een paar technisch sterke
acties de wedstrijd in het voordeel van de hockeyclub.

Na afloop van de wedstrijd
vond een geanimeerde nieuwjaarsreceptie plaats, waar
voorzitter Henk Hilberts de
ambitieuze groeiplannen
van het bestuur toelichtte in
zijn speech. Afsluitend gaf hij
de start van ZHCulinair, een
nieuw tweewekelijks eetfestijn voor clubleden. Deze
eerste editie werden verse
soepen van De Kaashoek aangeboden en die vonden gretig
aftrek.

Basketbal

Lions dames winnen
inhaalwedstrijd
Afgelopen maandag hebben de dames van The Lions in
de Korver Sporthal een inhaalwedstrijd tegen het laag ge-

plaatste Maple Leaves met overmacht gewonnen. Desal-

niettemin was het een knappe prestatie, want coach Rik
Poppen kon maar over 7 dames beschikken.
In het eerste kwart liep het allemaal nog niet zo soepel, maar
naarmate de wedstrijd vorderde
kwamen de Zandvoortse dames
in hun spel en was het bij de
Heemskerkse dames dweilen
met de kraan open. Uiteindelijk
werd de eindstand 41-18. “Het is
alweer de vierde overwinning op
rij voor ons, waardoor wij nu 6e

in de competitie staan met nog
een goede kans op een hoge positie. Zaterdag wacht koploper
KTC en maandag de belangrijke
inhaalwedstrijd tegen Apollo.
Mochten deze in winst worden
omgezet dan is alles nog mogelijk”, aldus Poppen.
Topscores Lions: Pie Gansner 14
en Wendy Bluijs 10 punten.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bandai Thai
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Fier
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Elèna Didi
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Ineke Smit Uitvaartverzorging
Koopplein.nl

Laurel & Hardy
Miss Hollie’s Knutselkluppie
MMX Italiaans Restaurant
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade
Rijschool Barry Paap/
Paul vd Oord
Stichting Classic Concerts
Taarten by Annet
Tasty Corner
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
VVV Zandvoort
Woonstichting De Key
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Bedrijvengids pagina
U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!
Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen:

Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl en Gillis Kok: 06 – 46046026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Meer klanten met digitale nieuwsbrieven?
Vraag de gratis emailmarketingscan aan!

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom gratis proeven

“ZFM ZANDVOORT 25 JAAR LIVE”
Maandag 9 februari 2015 bestaat
ZFM Zandvoort precies 25 jaar.
Om dit te vieren nodigt het bestuur alle medewerkers,
ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders en andere
belangstellenden uit voor de receptie op 7 februari 2015.

Locatie: Thalassa
Boulevard Paulus Loot 18
2041 KB Zandvoort.
Tijd:

18.00 uur tot 20.30 uur.

Muzikale Omlijsting: Ruud Jansen.

Wij rekenen op uw komst.

Zegt het voort, zegt het voort.
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wegens vakantie gesloten
van vrijdag 16 januari
tot en met vrijdag 23 januari
Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Al 10 jaar lang

“De best gelezen krant van Zandvoort”
Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

www.zandvoortsecourant.nl

11 e jaargang • week 4 • 22 januari 2015
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Actueel

7

Politiewagen
vliegt uit de
bocht

Nieuw

11

Lancering nieuw
cosmetica merk
in Zandvoort

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

K lassiek
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Biljart

Heemsteeds orkest
geeft startsein
voor 3e lustrum
oplage 9.500 exemplaren

Verwarring door nieuwe rijrichtingen
In Zandvoort is verwarring ontstaan door de veranderde rijrichtingen als gevolg van
de werkzaamheden aan de Hogeweg. Menig chauffeur weet het niet meer en slaat

lukraak de verkeerde straten in, of dat nou toegestaan is of niet. Toch zijn de wijzigingen duidelijk aan alle kanten van de werkzaamheden via borden weergegeven.

Biljartcompetitie
door Zandvoorters
hervat in mineur
www.zandvoortsecourant.nl

Hoog bezoek bij
de Kinderkunstlijn
De Kinderkunstlijn wordt al meerdere jaren ondersteund door de gemeente Zandvoort, de musea, diverse

instellingen en ondernemend Zandvoort. Er wordt aan
alle kinderen van de groepen 8 van de Zandvoortse

basisscholen theorieles op school gegeven over kunst,
onder leiding van initiatiefnemers Marianne Rebel en

Hilly Jansen en een enthousiast vrijwilligersteam. Voor

het jaar 2014/2015 is er een samenwerkingsproject gestart met Center Parcs Park Zandvoort.

Duidelijker kunnen verkeersborden niet zijn zou je zeggen, alhoewel de borden eigenlijk elkaar tegenspreken

Met name de verkeerssituatie
op de Grote Krocht schept verwarring, net als de status van
de Zuiderstraat. De Zuiderstraat
kent geen nieuwe rijrichting maar
wordt wel regelmatig door nietwetende bestuurders vanaf de
Hogeweg in gereden. Vaak komt
het dan aan het begin van deze
straat tot problemen als auto’s
vanuit de Brederodestraat richting Hogeweg de Zuiderstraat
inrijden.
Op de Grote Krocht is het helemaal raak. De rijrichting was

De Mannetjes

Grote Krocht

opeens omgedraaid in verband
met de bereikbaarheid van
het centrum. Dat kan voorlopig niet bereikt worden via de
Oranjestraat omdat het begin
van de Hogeweg, tot voorbij de
Oranjestraat, volkomen braak
ligt. Menig automobilist die gewend is om de Grote Krocht vanaf het Raadhuisplein in te rijden,
neemt het verbod voor lief en begaat een overtreding. Meerdere
verbodsborden geven aan dat de
rijrichting vanaf de andere kant
is. Men lijkt er lak aan te hebben
of heeft geen zin om om te rijden
via de Koninginneweg, maar het
mag uiteraard niet. De straat is
te smal voor tweerichting verkeer en er ontstaan gevaarlijke
situaties.
Gevraagd naar reacties op straat,

geven een aantal Zandvoorters
aan dat voor wat hen betreft de
rijrichting vanaf de Hogeweg
mag blijven. “Veel beter voor het
centrum en dus de ondernemers.
Dan kan men via de Oranjestraat
of de Louis Davidsstraat er
weer uit”, was een veelgehoord
voorstel. Mensen van buiten
Zandvoort snappen, terecht,
niet dat de Grote Krocht gebruikt
wordt als tweerichtingsverkeer.
“Veel te smal”, was de opmerking van een verbaasde toerist,
die als grap opmerkte dat het wel
mooie foto’s oplevert.
Voorlopig is het zaak om met
name op de Grote Krocht goed
op te letten waar het verkeer
vandaan komt. Een actie van
handhavers zou buitengewoon
welkom zijn.

Hoog bezoek bij de kinderkunstlijn | Foto: Rob Bossink

De Nicolaasschool had vrijdag
16 januari op de zolder van het
Zandvoorts Museum de primeur om hun schildertalenten
te tonen aan de managers van
Center Parcs, Petra Hermkens en
Dennis Barends en aan wethouder Gert-Jan Bluijs. Niets vermoedend waren de schoolkinderen
hun opdracht ‘vakantie’ aan het
uitvoeren toen het hoge bezoek
binnenstapte. Zij gingen gewoon

onverstoord door met het schilderen want de tijd is kort om een
mooi schilderij te produceren. De
hoge gasten waren duidelijk verrast bij het zien van alle kunstzinnige ontwerpen: “de een is nog
mooier dan de ander”. Alle kinderkunst schilderijen van de zeven
basisscholen worden tijdens de
feestelijke opening op 27 maart
in de Beach Factory van Center
Parcs Park Zandvoort getoond.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

‘Grote Klucht zal je
bedoelen! Je zou er het
heen en weer van krijgen’

De gemeenteraad vergadert op 27 januari.
Kijk de vergaderstukken in op
www.zandvoort.nl/bestuur/gemeenteraad
Gemeente Zandvoort

Zuiderstraat verkeerd om genomen

1

Familieberichten

Waterstanden

Dubieuze praktijken
schoorsteenvegers

Hier uw advertentie?

Langs deze weg deel ik u mede
dat donderdag 15 januari
op 79 jarige leeftijd is overleden
mijn liefhebbende en moe gestreden man

Informeer naar
de mogelijkheden

Voor een ieder die overweegt zijn schoorsteen te la-

G.A. Blomenkamp

en bel Ingrid Muller:

niem wil blijven) over vreemde zaken bij een schoor-

Inmiddels is hij reeds in stilte begraven.

06-2453 0167

Mijn speciale dank gaat uit naar de dokters
Paardekooper en Hermans en hun assistenten, en
naar het personeel van de Zandvoortse Apotheek.
Riek Blomenkamp-de Ridder
Hogeweg 22/12
2042 GH Zandvoort

18-01-2001

Lieve Arthur

18-01-2015

Plotseling moesten wij jou missen
Jij die zo intens leefde en genoot
Herinneringen zijn niet te wissen
Liefde leeft voort na de dood
Sonja & Wendy
Jolanda & Peter
Ricardo & Angelo

22-01-2013

22-01-2015
Lieve Bernadette

Alweer 2 jaar uit het oog,
maar voor altijd in mijn hart.
Toon de Groot

Dankbetuigingen
Hierbij betuigen wij u onze welgemeende dank voor
uw hartelijke blijk van medeleven zowel
persoonlijk als schriftelijk
na het overlijden van

Herman Landman
Namens: Kinderen
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Zandvoort, januari 2015
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steenvegerbedrijf uit het zuiden van het land.

Onze tipgever was toevallig bij zijn 90-jarige vader aanwezig, toen er een schoorsteenveger uit Den Bosch belde. Zij
moesten binnenkort ‘toevallig’ in Zandvoort zijn en voor
€ 12,50 zou de dakgoot meteen kunnen worden gereinigd.
Onze plaatsgenoot ging akkoord, maar tot zijn verbazing
kwamen er op het dak allerlei mankementen aan het licht,
welke meteen maar even waren verholpen. Denk dan aan
losliggende dakpannen, kapotte schoorsteenkap, loszittende nokvorst, etc.

Dreigement

Hoera!!!! Oma Jits ….
75 jaar!!!

Om een lang verhaal kort te maken: de verbouwereerde
Zandvoorter ontving een gepeperde rekening van maar
liefst € 424 (!), waarmee hij uiteraard niet akkoord ging.
Hierop stuurde zijn zoon de Brabantse firma een aangetekende brief, waarin hij kalm uitlegde wat de van tevoren
gemaakte afspraken waren. Tevens betaalde hij het afgesproken bedrag. De schoorsteenvegers gingen hiermee
niet akkoord en verschenen dreigend aan de deur bij zijn
90-jarige vader.

Een hele fijne dag!

Jaar eerder ook al

Spotlight

Nick, Marije, Sofie en Pleun
Robert, Sandra, Robin en Nicky
Ellen, Marc en Jelle

Burgerlijke stand
5 januari 2015 - 18 januari 2015
Geboren:

Guus Leo Christiaan, zoon van: Traa,
Marcus Petrus en: de Groot, Elise Sissy
Faya Reza, dochter van: Arundel, Aldrich Egberto
en: van der Wouden, Catherina Maria
Dean Edward Vadim, zoon van: Onel,
Lars en: Kiltschik, Marina
Djary, zoon van: Le Noble, Marcel Hermanus
Wilhelmus en: Büsgen, Kelly

Overleden:

Zwaan, geb. Oudeboon, Wilhelmina
Jacoba Geertruida, geb. 1927
Simons, Carl Robert, geb. 1939
Hoogendijk, Jacobus Hendrik, geb. 1948
Waterdrinker, geb. Boon, Antje Johanna, geb. 1935
Koolbergen, Petrus Jacob Willem, geb. 1950
Kerkman, Jacob, geb. 1948

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds A. Mak uit Bloemendaal

Onze tipgever had stomtoevallig voorjaar 2013 eenzelfde
voorval, maar toen was hij helaas niet bij zijn bejaarde vader aanwezig. Er was toen een bedrag van € 660 betaald,
voor wat eigenlijk alleen maar een schoorsteenveeg-actie
zou gaan worden. Saillant detail is dat de werkzaamheden
ook toen door een firma uit Den Bosch werden uitgevoerd,
weliswaar met een andere naam, maar frappant is het
wel. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat er louter oplichters uit Den Bosch komen. “Wat ik wil is dat men wordt
gewaarschuwd tegen dit soort firma’s en hun dubieuze
praktijken”, aldus onze melder.
Overigens is er door tv-programma’s als Radar en Kassa
al diverse malen onderzoek gedaan naar dit soort firma’s
en op hun websites zijn vaak onthutsende verslagen te
lezen. Natuurlijk is koppelverkoop van alle tijden, maar
het kan dus ook doorslaan naar regelrechte oplichting. En
een 90-jarige is dan hoogstwaarschijnlijk een makkelijker
slachtoffer dan een jeugdiger en mondiger iemand.

Reinigen wel belangrijk

Overigens is het geregeld laten reinigen van de schoorsteen wel degelijk van groot belang. Het advies is om
dit jaarlijks te laten doen. In Duitsland, Zwitserland en
Scandinavië is dit zelfs wettelijk verplicht. Hiermee kunnen schoorsteenbranden, maar bijvoorbeeld ook koolmonoxidevergiftigingen, vaak worden voorkomen. Overweegt
u om een schoorsteenveger in te schakelen, zoek dan bij
voorkeur een firma die is aangesloten bij de Algemene
Schoorsteenveeg Patroon Bond (ASPB). Het is gebruikelijk dat u na een schoorsteenveeg-actie een veegbewijs
ontvangt, waarop duidelijk de bedrijfsgegevens en uitgevoerde werkzaamheden staan omschreven.

RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
10.00 uur mevr. M.J.M. Boddaert-Geerards
RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastor B.J. Putter
Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl
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Schoonmaken dakgoot | Foto: PR
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Bluijs: “Dossier Watertoren
Agente gewond door
was niet aan de orde”
botsing met lantaarnpaal
Onlangs is een rekening van een architect bij het raadhuis

Onderweg naar een melding is vrijdagavond een politiewa-

in opdracht van de toen nog wethouder zijnde Han Cohen,

geraakt, de auto kan worden afgeschreven.

een onderzoek heeft gedaan. Cohen had opdracht gegeven

gen uit de bocht gevlogen. Een agente is daarbij gewond

om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het proces Watertoren weer op de rails te krijgen. Hij had echter op

eigen initiatief gehandeld en niet namens het college en
dat wordt hem nagedragen.

Politiewagen rijdt tegen lantaarnpaal | Foto: Michel van Bergen

Project de Watertoren houdt de gemoederen bezig

Wethouder Gert-Jan Bluijs
meldde dat de raad had beslist
dat dossier Watertoren niet aan
de orde is. “Er waren dan ook
geen financiën voor gereserveerd, er was geen ambtelijke
capaciteit en er lag geen collegebesluit of raadsbesluit aan
ten grondslag. Een wethouder
mag gewoon in een vrij gesprek
met iemand praten maar opdrachten geven is een zaak van
de raad, of het voltallige college.
Nu moeten we het weer rechtbreien, al is het bedrag (circa
€ 9.000, red.) geen halszaak”,
legt hij uit.

Zienswijze Cohen

Han Cohen stelt zich op het
standpunt dat de burgemeester en de beide andere wethouders terdege wisten waar hij
mee bezig was. “OPZ had in het

collegeprogram op laten nemen dat het gebeuren rondom
de Watertoren weer nieuw leven ingeblazen moest worden.
Ik was mij terdege bewust dat
er geen ambtelijke capaciteit
was. Daarom heb ik derden
ingeschakeld en dat kost een
beetje geld. Zandvoort heeft
voor dat luttele bedrag een
goed onderbouwd plan gekregen waar je iets mee kunt, dat
je kunt laten zien. Ik hoopte dat
daardoor iets aan de schandalige staat van onderhoud van de
toren gedaan kon worden. Met
dit plan wilde ik naar de raad
gaan om te laten zien wat er
gedaan moest worden. Ik ben
een half jaar in dienst geweest
en heb me onder andere hier
mee bezig gehouden. Niet met
het ‘schuurtje’”, aldus de reactie
van Cohen.

Cartoon - Hans van Pelt

Rond 22.30 uur ging de politie
met spoed op weg naar een
melding. De wagen raakte in de
bocht bij het Shell pompstation
een stoeprand, schoot de berm
in en kwam vervolgens tegen
een lantaarnpaal tot stilstand.
De bestuurster was er niet best
aan toe. De brandweer moest
het portier uit de auto knippen
om haar uit de beknelde situatie te bevrijden.
In afwachting van de andere
hulpdiensten is zij door haar

collega gestabiliseerd om eventueel letsel te beperken. Het
slachtoffer is per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd,
waar zij verder werd behandeld
aan nek- en rugklachten. Haar
passagier raakte niet gewond.
De politieauto kan als total
loss worden beschouwd. De
Verkeers Ongevallen Analyse
(VOA) was al snel ter plaatse
om een officieel onderzoek te
starten naar de toedracht van
het eenzijdige ongeval.

Veel voorstellen voor
Luchterduinen Fonds
Het Eneco Luchterduinen Fonds is gestart om bewoners
van de kustgemeenten in de nabijheid van windpark Luch-

terduinen in de gelegenheid te stellen actief bij te dragen

aan verduurzaming of aan de kustbeleving. Voor het Fonds
wordt jaarlijks € 45.000 ter beschikking gesteld.
Van de meer dan 50 ingediende voorstellen zijn er 28 door
de eerste selectie gekomen.
Hierbij is gekeken of het initiatief voldoet aan de doelstellingen van het fonds en naar
de originaliteit en haalbaarheid. Vanaf vandaag kan er
tot 23 februari via de website
www.enecoluchterduinenfonds.nl gestemd worden op
voorstellen die door inwoners
van Noordwijk, Zandvoort,
Bloemendaal en Katwijk zijn
aangedragen bij het Eneco
Luchterduinen Fonds.
Een jury zal de uiteindelijke
beslissing nemen, sterk lettend op de uitgebrachte
stemmen, maar ook op de
spreiding van de winnende
initiatieven over de vier gemeenten in de looptijd van

20 jaar. De winnaars worden
bekendgemaakt op een bijeenkomst in mei, waarvoor
alle genomineerden worden
uitgenodigd. De uitvoering
van de winnende initiatieven
kan vanaf juni plaatsvinden.
Elke twee jaar start de cyclus
opnieuw.
Windpark Eneco Luchter
duinen is een samenwerking
tussen Eneco en Mitsubishi
Corporation. Het windpark
bestaat uit 43 windmolens
en komt 23 kilometer uit de
kust ter hoogte van Noordwijk
en Zandvoort. Vorig jaar zijn
alle funderingspalen neergezet. Dit voorjaar volgen de
windmolens. Eind 2015 zal
het windpark groene stroom
leveren aan bijna 150.000
huishoudens.

… heb ik nooit van de internationale knuffeldagen gehoord. Maar ze bestaan! Op
21 januari moeten we elkaar
extra knuffelen. De dag is
door een Amerikaan opgericht en is al aardig populair.
Nou ben ik geen knuffelaar
dus aan mij is ‘t niet besteed.
Ik vind drie keer kussen ter
begroeting al flauwekul.
“Doe maar gewoon dan doe
je gek genoeg”, zeiden wij
thuis.
Toevallig valt de knuffeldag
op woensdag. Dus kan ik u
niet vertellen of de raad tijdens de commissie Ruimte
en Economie elkaar al knuffelend om de hals is gevlogen. Ik vermoed het omgekeerde want er staan weer
heftige onderwerpen op de
agenda. De soap om de watertoren is er niet één om te
zoenen en is zeer omstreden. Dankzij ex-wethouder
Cohen die in zijn 140 dagen
regeren mondelinge toezeggingen aan derden heeft
gedaan. Met als gevolg een
nota van meer dan 10.000
euro’s te betalen door de
gemeente. Niet echt heel
slim. Immers de watertoren
is ooit voor een appel en een
ei verkocht door de toenmalige wethouder Demmers.
De eigenaren van de watertoren hebben tot op heden
alleen een hoog hek plus
een verkoopbord om het
pand geplaatst. Dank je wel
gemeente voor het financiële cadeau, met een zoen
van Ko.
Een hoog knuffelgehalte
heeft ook de volgende actie
niet van Han Cohen. Hij is de
strijdbijl aan het opgraven
om de opengevallen plaats
bij OPZ op te eisen voor een
eenmansfractie! En als dat
niet lukt, heeft hij een ander
scenario bedacht: intrekken
bij een oppositie partij. Zou
dat de oplossing zijn? Want
welke partij staat te trappelen om deze prins te omarmen? Een groepje bewoners
is al bezig om de rode loper
voor Cohen uit te rollen!
Zij zien zijn terugkeer
wel zitten en wensen
hem een hernieuwde
tot ‘zoens’ in de raad!

Nel Kerkman

binnengekomen waaruit blijkt dat een architectenbureau,
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Evenementenagenda

ITALIAN RESTAURANT

januari b

c

Verzamelpunt: Anytime de Oude Halt,
Vondellaan, 10.00 uur

Nieuw! Gymnastiek voor lichaam en geest. Nu ook
op maandagavond!
Maandag 20:00 – 21:15 uur
5 januari t/m 20 april

25 Open dansmiddag - Dansschool Rob

Patchwork – Quilten

Glas in Lood
Een oeroude ambacht met prachtige resultaten. Met
hulp van de docent leert men glas snijden en een
ontwerp maken. De docent beschikt over het nodige
gereedschap.
Woensdag 19:39 – 22:00 uur
Woensdag 10:00 – 12:30 uur
4 februari t/m 1 april

Bridge Vervolg
Een spel voor hoofd en handen. Deze cursus is een
vervolg op de beginnerscursus of voor mensen met
enige bridge ervaring.
Maandag 19:30 – 21:30 uur
26 januari t/m 20 april

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden, er wordt veel rekening gehouden met eigen vaardigheden. Werken naar
eigen inzicht, beleving en persoonlijk niveau.
Maandag of donderdag 19:30 – 22:00 uur
19/22 januari t/m eind april

29
OPHALEN PIZZA

maar ook pasta en de andere
specialiteiten van onze chef Grazia!!
Voor een feestje of etentje op maat,
MMX verzorgt het voor u!
Stempelkaarten:
Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

BitterBallenBorrel Haarlem
is een informele zakelijk inspirerende
netwerkbijeenkomst voor ondernemers,
directeuren en managers.
Wilt u discussiëren, ondernemen of meedenken,
netwerk dan met ons mee bij Brasserie ZiN op
donderdag 29 januari a.s. (17.00 tot 19.00 uur)
Programma
- Netwerken met gratis ballen
- Verloting kans op meer business
- Muzikale omlijsting door zanger Dennis Burger

Blijf na de borrel, gezellig voor een weekspecial à € 14,50

Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

Spaans Beginners
Woensdag 20:30 – 22:00 uur

Dolderman. Theater De Krocht,
aanvang 14.30 uur
BitterBallenBorrel - Netwerkbijeenkomst
voor ondernemers. Brasserie ZiN,
17.00-19.00 uur

30 Museumpodium - ‘De harp van Brandaris’.
Zandvoorts Museum, 20.00-21.30 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
22 januari tm 28 januari

ANNIE M.G. SCHMIDTS “WIPLALA”
ZA-ZO om 13.30 uur  laatste week!

DE PINGUINS VAN MADAGASCAR
(3D/NL)
ZA-ZO om 15.30 uur  laatste week!

SPONGEBOB: SPONS OP HET DROGE
(3D/NL) WO om 13.30 & 15.30 uur

GOOISCHE VROUWEN 2
DO TM DI om 19.00 uur

THE HOBBIT 3:

THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES (3D)
DO TM DI om 21.15 uur  laatste week!

Open Atelier
Werken met verschillende materialen. U kiest zelf het
onderwerp. Mona Meier geeft adviezen en directe hulp.
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur
20 januari t/m 7 april

h
a januari

25 10.000 stappen wandeling

Yoga met meditatie

Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken
en niet weet hoe, of voor mensen die meer techniek
willen leren met quilten. Houdt u van handwerken
en lapjes? U leert hier de basistechnieken en vervolg
techniek van quilten.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
6 februari t/m 17 april (om de week)

januari

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Spaans Conversatie

FILMCLUB:
MY OLD LADY

Met Maggie Smith & Kevin Kline
WO om 19.30 uur

VERWACHT:

PADDINGTON  vanaf 11 feb
FIFTY SHADES OF GREY  vanaf 12 februari
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Woensdag 19:00 – 20:30 uur
28 januari t/m 22 april

Colofon

JazzDance 55 Plus

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Blijf fit en soepel! Na afloop is er koffie of thee.
Donderdag 10:00 – 11:00 uur
29 januari t/m 23 april

Meer plezier met de Android Tablet
In samenwerking met Senior Web wordt u geholpen
meer plezier te beleven aan uw Tablet (Android).
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur
3 februari t/m 24 februari

iPad, optimaal gebruik
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad.
Vrijdag 13:00- 15:00
20 februari t/m 27 maart
Voor meer informatie, tarieven
en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023 - 57 40330
Meer informatie en proeflessen
bij Hella Wanders
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
4

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Ronald Arnoldt: Tel. 06 - 1020 9294
ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167
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Een nieuw gezicht: Ronald Arnoldt
Althans voor velen reeds een bekende Zandvoorter, maar een nieuw gezicht binnen het

team van De Zandvoortse Courant. Ronald Arnoldt gaat zich bezig houden met de commerciële activiteiten van de krant.

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Begrafenis Carl Simons

Ronald Arnoldt (l.) en Ingrid Muller vormen samen het commerciële team van De Zandvoortse Courant

De afgelopen maanden was
Ingrid Muller het gezicht voor
de verkoop van advertenties.
Ter versterking van de verkoop
en om meer mogelijkheden
aan ondernemers te kunnen
bieden, is Ronald Arnoldt het
aanspreekpunt voor de commerciële activiteiten. Samen
met Ingrid vormt hij het nieuwe

verkoopteam dat zich in gaat
zetten voor de toekomst van
de krant.

van De Zandvoortse Courant
weten? Neem dan contact op
met Ronald of Ingrid:

Ondernemers opgelet: binnenkort kunt u een bezoekje
of berichtje van Ronald en/of
Ingrid verwachten. Wilt u dat
niet afwachten? Wilt u nu al de
interessante mogelijkheden

Ronald Arnoldt:
tel. 06-10209294, email:
ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller:
tel. 06-24530167, email:
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Kunstenaars gezocht voor zomerexpo
Na het succes van de Zomerexpositie in 2014 gaat de Lokale

Raad van Kerken met deze activiteit door en organiseren zij
van 4 juli tot en met 29 augustus in de Agathakerk de Zo-

merexpositie 2015. Het jaarthema is dit keer ‘Oorlog, Vrede,
Vrijheid’ naar aanleiding van het feit dat Nederland 70 jaar

geleden bevrijd is. Daarbij spelen de recente aanslagen in
Parijs en in de rest van de wereld een grote rol: het is nog
lang niet overal vrede!

Om een zo divers mogelijk aanbod aan kunstenaars te bieden
is het werkcomité opzoek naar
zowel amateurs als professionele

kunstenaars in diverse disciplines. Echter zijn er grenzen gesteld
aan het deelnemen aan de tentoonstelling. Alleen deelnemers

uit Zandvoort en uit Heemstede
(tot en met station Heemstede/
Aerdenhout) zijn van harte welkom om mee te doen aan deze
Zomerexpositie. Het jaarthema
moet visueel in de werken te herkennen zijn en er mogen per persoon maar 2 werken ingeleverd
worden van 45 cm x 45 cm of 1
werk van 90 x90 cm. Beslist niet
groter en niet méér werken per
persoon. Meer informatie kunt u
krijgen via M. Wassenaar-Nijhuis
tel. 5712861 of 06-15084686 of email:nijhuis9@ziggo.nl.

Vorige week vrijdag is onder
grote belangstelling Carl
Simons ter aarde besteld.
De fractievoorzitter van OPZ
overleed op 75-jarige leeftijd
aan de gevolgen van een zware hersenbloeding. Na een
mooie dienst in de aula van
de Algemene Begraafplaats
aan de Tollensstraat, met
onder andere toespraken
van dochter Anne Marie
Belterman – Simons, burgemeester Niek Meijer, fractiegenoot en voorzitter van OPZ
Eg Poster en Esther Koning
van het Huurders Platform
Zandvoort, volgde een lange
stoet de kist naar de laatste
rustplaats van de aimabele
politicus.

Nieuw verbodsbord

Bus 81

Burgemeester Niek Meijer
heeft onlangs een verbod
uitgevaardigd om in het centrum rond het Raadhuisplein
en Kerkplein in het openbaar
muziek ten gehore te brengen. Ondernemers en gasten van Zandvoort ergerden
zich aan het ‘gejengel’ van
de straatmuzikanten. Het
inspireerde fotograaf Paul
Zonneveld tot het maken van
deze foto.

Vignet voor
Gezonde School

Zandvoort Schoon!? vertelt geen sprookjes…….

Gemeente Zandvoort

Jazeker, het is geen sprookje om te vertellen dat we met z’n allen in
2014 toch maar mooi 85.000 kilo plastic verpakkingsmateriaal apart
hebben ingeleverd; dat is alweer 5 ton meer dan in 2013.
Dank voor deze bijdrage aan het milieu en tevens aan het laag
houden van de afvalstoffenheffing!
Apart aanbieden helpt en komt zeker niet ‘op dezelfde hoop terecht’.
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

en medewerkers. Werken aan
gezondheid op school draagt
bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval
en een gezondere leefstijl.
Bovendien heeft de school
speciale aandacht voor het
thema Sport en Bewegen.
Hiervoor worden de volgende activiteiten naast de
reguliere gymlessen ingezet:
Schoolplein 14 activiteiten op
het plein, excursies in de natuur, dagelijks energizers in
de klas, diverse (dans/bewegings)workshops. Het team
van de OBS Hannie Schaft
is trots op het behaalde vignet. “Vanaf nu hangt het logo
Gezonde School in de school.
Zo kan iedereen zien dat onze
school een gezonde school
is!” Het vignet Gezonde
School is een initiatief van
twintig landelijke gezondheidsorganisaties. www.gezondeschool.nl.

O p e n b a re b a s i s s c h o o l
Hannie Schaft heeft het
landelijke vignet Gezonde
School behaald. Het vignet is
een erkenning voor scholen
die structureel werken aan
het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen

Busvervoerder Connexxion
heeft een mededeling voor
busreizigers: in verband
met werkzaamheden aan
de Hogeweg rijdt de bus lijn
81 tijdelijk via de Zeestraat.
De omleiding geldt sinds
14 januari en duurt, mits de
werkzaamheden geen vertraging oplopen, tot en met
27 maart.

Rijrichting zo laten?

De rijrichting in de Grote
Krocht was tot veler verrassing per 15 januari omgedraaid. Een maatregel die
is genomen vanwege de
wegwerkzaamheden aan
de Hogeweg, waardoor de
Oranjestraat is afgesloten. De werkzaamheden duren
naar verwachting
tot in maart. Als
gevolg daarvan is
de rijrichting van de
Grote Krocht de komende drie maanden omgedraaid.
O n d e r n e m e r s 
vere niging OVZ heeft het
permanent omdraaien van
de rijrichting van de Grote
Krocht hoog op de agenda
en gaat zich hard maken om
de rijrichting zoals deze nu
‘tijdelijk’ is om te zetten naar
‘definitief’.
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ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Een goed gevoel met BLOEMEN !
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

www.shslotenservice.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

per dag(deel) - max planckstraat - t 0653 231 754

Autobedrijf Zandvoort

Vaste bezorg(st)er
gezocht

WINTERBANDEN

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN

Vergeet niet te wisselen!

Diverse wijken in Zandvoort

Reparatie en onderhoud van alle merken

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Ben jij onze bezorger die 2 keer per week
(op maandag en donderdag) de brievenbus van de buren
wil laten klepperen? Ben je 13 jaar of ouder en op zoek
naar goede bijverdiensten?

Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en
gaat door weer en wind op pad om de kranten en/of
folders te bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt
graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker op een
brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een
blaffende hond!

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan? Meld je dan!
Bel nu: 06-1139 1478
ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
of surf naar
www.zvo-verspreiders.nl

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

Leuke verdiensten!

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging
op maandag

 023-5730962

Theorie halen?
Nieuw in Zandvoort:
AutoTheorieCursus

Feit of fabel: COPD, niets meer aan te doen?
Fabel! Kom maar luisteren…..

……. op de COPD informatie avond

Doel van deze avond is informatie te geven en mogelijkheden te benoemen, die kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven als u COPD heeft. Tevens zal er voldoende
ruimte voor het beantwoorden van uw vragen zijn.
Tijd:
Woensdag 28 januari 2015 aanvang 19.30 u., inloop vanaf 19.15 u.
Plaats:
Grote Zaal begane grond Flatgebouw Huis in de Kostverloren
Burg. Nawijnlaan 103 te Zandvoort
Sprekers:
19.30 u.: Woord van welkom
19.40 u.: Chris Jagtenberg, huisarts Huisartscentrum Zandvoort
20.00 u.: Arita Immerzeel, praktijkondersteuner/verpleegkundige HCZ
20.15 u.: Hans Mulder, apotheker
20.30 u.: Jesse Zuidam, fysiotherapeut De Prinsenhof in samenwerking met Maarten Koper,
fysiotherapeut Fysiotherapie Instituut
20.45 u : Vragen beantwoorden
21.00 u.: Sluiting
Aanmelden vooraf is niet nodig

COPD – de eerste lijnshulpverlening denkt met u mee

Theoriecursus B

€ 99

Lessen ter voorbereiding op je theorie examen
8 uren incl. lesmateriaal
Datum: 25/26 januari 2015
Locatie: Korver Sporthal

Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord / Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.
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06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.
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Zandvoortse lanceert
nieuw cosmetica merk

Maandag opening Pop-Up
kantoor kwartiermaker

“Eindelijk is het zover! Na twee jaar heel hard en zeer gepassioneerd gewerkt te hebben,

Vorige week presenteerde Pascal Spijkerman zich in deze

Elèna Didi”, aldus de Zandvoortse Monique de Vries over haar oprichting van een nieuwe

komende 5 maanden voor 2,5 dagen per week aan de slag om

kunnen wij bekend maken dat wij een nieuw cosmetica merk introduceren onder de naam
cosmeticalijn. Afgelopen zaterdag was de introductie bij Lavogue in de Haltestraat en het
werd een groot succes.

krant als kwartiermaker DNA, Retail en Horeca. Hij gaat de
samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeen-

te werk te maken van de Retail- en Horecavisie. Komende

maandag 26 januari om 16.00 uur wordt zijn tijdelijke kan-

toor, een glazen winkelunit in Jupiter Plaza, geopend door
burgemeester Niek Meijer en wethouder Gerard Kuipers.

Pascal Spijkerman voor zijn tijdelijke kantoor

De moeders waaraan de naam is afgeleid: links Elèna en rechts Didi

Oprichtster en dorpsgenoot
Monique de Vries heeft in het
verleden een uitgebreide opleiding tot schoonheidsspecialiste aan een gerenommeerd
instituut in Lissabon gevolgd.
Tijdens deze opleiding leerde
ze onder andere verzorgingsproducten te maken. De door
haar destijds ontwikkelde gezichtscrème was onmiddellijk
een succes.
In 2012 kreeg zij de oude formule door toeval weer onder
ogen. Op basis van deze formule, nieuwe inzichten en
huidige technologieën is deze
crème doorontwikkeld tot een

hoogwaardige ‘active skinrepair’. Hiermee werd de basis
gelegd voor de unieke skincare
lijn van Elèna Didi. Binnenkort
wordt ook nog een eigen parfum met de naam Amourant
gelanceerd.
De namen Elèna en Didi hebben een speciale betekenis.
Het zijn de voornamen van
de moeders van de oprichters
Monique de Vries en Peter van
Osch. Met de naam Elèna Didi
willen zij niet alleen deze vrouwen maar alle vrouwen van de
hele wereld eren.
“De bijzondere samenstel-

ling van ingrediënten, de zeer
goede werking, de chique uitstraling en dit alles tegen een
acceptabele prijs maken onze
producten uniek”, verduidelijkt
Monique. Ze werken zeer intensief samen met een laboratorium en deskundigen op het
gebied van cosmetica. “Bij deskundigen moet je denken aan
onder meer biochemici. Verder
laten we al onze producten
testen door gerenommeerde
Europese instituten. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan
bacteriële en dermatologische
testen”, verduidelijkt Monique.
Meer informatie kunt u vinden
op www.elena-didi.com.

‘Swinging Sunday’ in theater De Krocht
Onder het motto Swinging Sunday kun je op zondagmid-

dag een dansje wagen in theater De Krocht. Organisator is

Rob Dolderman van het gelijknamige dansschool die al een
aantal jaren in theater De Krocht de thuisbasis heeft.

Dansen bij Dolderman | Foto: archief

“We krijgen de laatste tijd veel
verzoeken of het niet mogelijk
zou zijn om een dansmiddag te

houden op zondagmiddag. Nou,
daar wil ik graag aan voldoen.
Iedereen is welkom, van jong

tot oud, van ervaren tot beginner. Het plezier staat voorop. Op
gezellige muziek kunnen allerlei
dansen worden gedaan, zoals
quickstep, Engelse wals, jive,
tango, rumba en nog veel meer.
Het mooiste zou zijn als iedereen op de dansvloer verschijnt
en telkens een andere partner
vraagt. En natuurlijk is er tussen
het dansen door alle gelegenheid
om te genieten van een hapje en
een drankje.”
Dolderman:“Veel mensen vinden
de zondagmiddag prettiger dan
’s avonds. In het donker de kou in,
dat houdt vooral ouderen tegen.”
De dansmatinee begint om 14.30
uur (zaal open om 14.00 uur) en
duurt tot 17.00 uur. De toegang
is voor de eerste keer gratis! De
volgende dansmiddag staat gepland op zondag 22 februari.

De kwartiermaker heeft de beschikking gekregen over een
tijdelijk kantoor midden tussen de winkeliers. Daar werkt
hij op maandag en dinsdag en
kan iedereen binnenlopen. “Ik
wil zichtbaar aanwezig zijn.
Ondernemers en inwoners moeten mij aan kunnen spreken, mij
kunnen herkennen. Als ik dat in
het raadhuis zou doen, moet er
eerst een afspraak gemaakt worden en dat is vaak een drempel.
Nu daarentegen kan men mij direct benaderen, als ik op kantoor
ben’, legt hij uit.
Daarnaast gaat Spijkerman zich

bezig houden met een ander
project: Pop-Up Zandvoort. Doel
is om binnen vijf maanden een
convenant met concrete maatregelen te hebben voor een nog
fraaier en levendiger Zandvoort
waar alle ondernemers achter
staan. Daarbij hoort ook het goed
kunnen faciliteren van tijdelijke
evenementen, activiteiten, winkels en attracties. Spijkerman is
ook bereikbaar via p.spijkerman@
zandvoort.nl en 06-41016025.
Iedereen is van harte welkom in
Jupiter Plaza om het glas te heffen en nader kennis te maken
met de kwartiermaker.

Wekelijkse activiteiten
in Huis in de Duinen
Zoals iedere dinsdag was ook deze week schilderes Mona
Meier met haar schildersspullen aanwezig in het Huis in de

Duinen. Altijd weer zijn er liefhebbers die graag een mooi
schilderij willen maken.

Schilderactiviteit met Mona Meier

Zij stonden om 14.00 uur te
trappelen tot de wekelijkse
schilderles zou beginnen. Voor
de iets minder creatieve bewoners stonden de sjoelbakken
klaar. Onder ‘deskundige’ leiding probeerden zij de sjoelste-

nen precies in de juiste banen
te schuiven. En dan natuurlijk
tegen elkaar spelen om de
hoogste score. Elke week zijn
er altijd wel voldoende deelnemers om de leuke activiteiten
mee te maken.
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Bedrijvengids pagina
U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!
Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen:

Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl en Ronald Arnoldt: 06 – 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Meer klanten met digitale nieuwsbrieven?
Vraag de gratis emailmarketingscan aan!

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

“WE ZIJN ER WEER!
lekker uitgerust staan we voor jullie
klaar vanaf zaterdag 24 januari”.

www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Al 10 jaar lang

“De best gelezen krant van Zandvoort”

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom gratis proeven

Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

www.zandvoortsecourant.nl
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Politiek verslag

Commissievergadering Bestuur en Middelen, d.d. 20 jan.

Tevreden met cameratoezicht
in centrum
De commissie Bestuur en Middelen heeft zich afgelopen

dinsdag gebogen over het cameratoezicht in het centrum.

Vooraf leek het een belangrijk agendapunt te worden,
maar tijdens de vergadering bleek dat geenszins het geval.
De proef wordt zelfs met vijf jaar verlengd.

Cameratoezicht in het centrum blijft nog zeker 5 jaar

Bij aanvang van de vergadering
liet wethouder Gerard Kuipers
weten dat de ambtenaren die
naar Haarlem zijn verhuisd, een
warm welkom hebben beleefd.
“De start was goed en we gaan
in het tweede kwartaal van dit
jaar een evaluatie houden om te
kijken of er meer afdelingen naar
Haarlem kunnen verhuizen. Tot
zover zijn we zeer tevreden”, zei
de wethouder.

Accountantscommissie

Allereerst was er een uiteenzetting door voorzitter Michel
Demmers (GBZ) van de nieuwe accountantscommissie.
Demmers legde uit hoe de gemeente het proces van aanbesteding van de accountsopdracht
2015 zou moeten voeren. De grote
vraag in de terugkoppeling naar
de raad is echter of de taak van
deze commissie breder zou moeten zijn en meer proactief.

Kerntakendiscussie

Agendapunt kerntakendiscussie
ging over het proces hoe daartoe te komen. Coen Derickx van
adviesbureau BMC begeleidt
het proces en legde uit wat er
zou moeten gebeuren om tot de
discussie te kunnen komen. Hij
gaf een uitgebreide uitleg hierover. Daarna was de commissie
aan de beurt. Volgens Belinda
Göransson (VVD) zou er wel eens
geschrapt moeten gaan worden
en zij vroeg zich af waar de keuzes liggen. Volgens Gert Toonen
is dit al de 4e kerntakendiscussie
in de gemeente. “De vorigen hebben tot niets geleid en ik denk dat
deze ook tot niets zal leiden. Eerst
zouden we de kerntaken moeten
benoemen om daarna keuzes
te kunnen maken. Dit is in feite
een valse start. Er is iemand ingehuurd om dit te sturen terwijl
daar geen geld voor is. Dit zou
ook door onze interne organisa-

tie gedaan kunnen worden. Het
coalitieakkoord is niet voor mij
het politiek kader. De PvdA staat
niet bepaald te juichen. Ik wil met
fractievoorzitters overleggen om
tot een oplossing te komen”, zei
hij.
Demmers was het volkomen
met Toonen eens. “Het heeft al
drie keer geen zoden aan de dijk
gezet”, aldus de GBZ-voorman.
Fred Kroonsberg (CDA) wilde van
het college een volledig overzicht
van het proces en Wim Wisman
(D66) wil ook het een en ander
uitgewerkt zien. Göransson was
het daarmee niet eens maar
Wisman negeerde haar opmerking. Uiteindelijk merkte wethouder Gert-Jan Bluijs op dat hij via
de voorjaarsnota hierop terug wil
komen.

Cameratoezicht

Het onderwerp ‘cameratoezicht’
was in feite een wassen neus.
Jan Beelen (CDA) wil de proef
voortzetten en eventueel ook uitbreiden. Ruud Sandbergen (D66)
meldde dat hij, en zijn partij, in
eerste instantie mordicus tegen
het toezicht met camera’s was, in
verband met privacy, maar nu andere gedachten heeft. “Wij denken als fractie nu genuanceerder
over dit toezicht. Wel vinden wij
dat op straat duidelijk moet worden aangegeven dat er cameratoezicht in Zandvoort is”, zei hij.
Wethouder Liesbeth Challik
meldde dat over vijf jaar, na evaluatie, eventueel nieuwe plaatsen
voor camera’s aangewezen zullen
worden, waarop Sandbergen zei
dat het voor D66 een hamerstuk
zou zijn. De rest van de commissie kon daarmee instemmen.

Misverstand over uitspraak rechtbank
In de media werd de afgelopen dagen gesproken als zou oud-wethouder Han Cohen een

rechtszaak tegen de gemeente Zandvoort gewonnen hebben. Niets is echter minder waar.

Weerbericht
Center Parcs Park Zandvoort
is van maandag 19 januari tot
vrijdag 30 januari
gesloten

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Winter zet ook dit jaar
(nog) niet door

Een aantal jaren geleden, inmiddels alweer bijna zes jaar
terug, leek een trendbreuk vrij waarschijnlijk. De wintertrend was toen eigenlijk steeds wat kouder en sneeuwrijker. December 2009 en december 2010 waren bijvoorbeeld
koude en sneeuwrijke maanden. En het meest opvallend
was toen ook dat juist het zuiden van de provincie NoordHolland goed meedeed met de sneeuw en koude.
Achteraf gezien is de trend
naar koudere winters niet
doorgebroken. Zie nu bijvoorbeeld de winter van vorig jaar
die niets aan kou produceerde
en het winterseizoen tot nu
toe kunnen we ook ronduit
‘schraalhans is keukenmeester’
noemen. Meer dan een beetje
nachtvorst zit er niet in momenteel.
In feite verandert er dus heel
weinig aan het Nederlandse
winterklimaat en zijn ook de
komende jaren zowel koude als
zachte winters gewoon nog aan
de orde. Wel is het aantoonbaar
dat de temperatuur gemiddeld
nog steeds een fractie omhoog
gaat. De koudere fases in de
winter blijven ook bestaan,
maar duren wel steeds korter.
De rest van deze week is het
zeker niet zacht en zelfs iets
aan de koude kant met nachtelijke vorst. Overdag komt het
kwik ook niet heel hoog uit en
op donderdag en vrijdag liggen
de middagtemperaturen maar
iets boven nul in Zandvoort en
omgeving.

Wel wordt verwacht dat de rechtbank binnenkort uitspraak doet over de zaak betreffende

Er was bij de rechtbank gevraagd om een voorlopige
voorziening ten aanzien van
het ‘schuurtje van Cohen’. In
afwachting daarvan draagt de

rechtbank de gemeente op om
de handhaving voorlopig op
te schorten. Dat is dan ook gebeurd. Het is een normale procedure in een zaak als deze. Een
zitting van de rechtbank moet
nog volgen. Een datum is echter
nog niet bekend.
Na de opdracht aan de gemeente om de handhaving op

te schorten zou de gemeente
verzuimd hebben om Cohen dit
mede te delen. Wel was er een
schriftelijke bevestiging aan
de rechtbank ten aanzien van
de opgedragen opschorting.
Volgens Cohen is er tussen 5
januari en 15 januari echter tot
twee keer toe gehandhaafd, ondanks de bevestiging dat handhaving opgeschort zou worden.

Een neerslaggebied bereikt ons
rond zaterdag en dan kan er
naast regen ook (natte) sneeuw
vallen. Hoge druk ten noordoosten van ons lijkt nog even
tegengas te zullen geven, maar
uiteindelijk zal de vrij zachte
oceanische lucht zoals vanouds
weer terreinwinst boeken.
Vanaf zaterdag wordt het dus
weer mild(er) en tevens licht
wisselvallig in onze contreien.
Mogelijk wordt het weer koud(er)
aan het einde van de maand,
maar schaatsen op natuurijs zit
er in januari niet meer in. Meer
info via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

1-2o

2o

4-5o

6o

Min

-2o

-2o

0o

2o

Zon

40%

50%

20%

60%

Neerslag 20%

20%

85%

25%

var. 2-3

z. 4

zw. 4

het schuurtje in zijn achtertuin.
De rechtszaak is aangespannen
tegen het gebruik van het tuinhuis als schoonheidssalon, door
de dochter van de voormalige
wethouder.

We verblijven tot in het weekend in een zogeheten ‘zadelgebied’, precies tussen de hoge en
lagedrukgebieden in. In die zone
staat er doorgaans weinig wind,
maar is de kans op hardnekkige
bewolking wel groot. Veel zon
behoeven we dan ook niet te verwachten tot komende zondag.
Toch lijkt de zon op donderdag
en vrijdag wat vaker te zullen
schijnen in Zuid-Kennemerland.

Wind

o. 3
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Zandkorrels
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919
of 0653231754
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos)
netwerk of advies
bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Winteractie
19,50 p.u./p.p.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaakwerk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
....................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................
JWL Bouw
en onderhoud
Uw Zandvoortse
bedrijf voor al uw
nieuwbouw, verbouw
en onderhoudswerkzaamheden.
Tel. 06-37236786
(Jan-Willem)

Swinging Sunday
Dansmiddag
Zondag 25 januari
Danscentrum Rob
Dolderman
in theater De Krocht
Aanvang 14.30 uur
TOEGANG GRATIS
....................................................

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg
en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.
16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen en
buiten schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Kringloopwinkel
Het Pakhuis:
06-53693409.
Zie verder advertentie
Bedrijvengids pagina
elders in deze krant
....................................................

Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
....................................................

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................
De gehele maand
januari staat bij
BOUDOIR BY SARA
in het teken van
wimper-extensions!
Nieuwe set one by
one techniek:
49,50 ipv 85,- en de 3D
Hollywood techniek:
64,50 ipv 100,-.
Meer info: 0641554502
of saradejong2@
hotmail.com

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

8,50
9,00

9,50
10,00
10,50
11,00

11,00
12,50

Al eens een kijkje
genomen op
kdv. Pippeloentje of Pluk?
Maak een afspraak
of kom gewoon op
zaterdag 31 januari
naar het
SKiP-Winterfeest!
Met spelletjes
voor jong en oud,
gewoon een hele
gezellige middag
van 14.00-17.00 uur
op Pluk, Darwinhof 7-9.
....................................................
Klusser heeft tijd over
voor o.a. schilderstuc- tegelwerk,
parket en
laminaat leggen.
Nu tijdelijk 12,50 p/u
(stucwerk vanaf € 7 m2).
Tel. 06-27048739
....................................................

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................

Oma Jits 75 jaar!!!
Fijne dag!
Robin, Nicky, Jelle,
Sofie, Pleun
....................................................

Privé Loodsverkoop
24 & 25 Jan.
van 10u tot 16u.
Tafels, stoelen, bankstel,
fauteuils; Vitrines,
dressoirs, lampen, kasten;
Kleding, spiegels,
paspoppen; Schilderijen,
antiek, vazen; etc.
Adres:
inrit via Brederodestraat
tussen nr. 18 en 20.
Graag tot ziens!
....................................................
Woningruil:
Keesomstraat
te ruilen tegen
kleinere woning
Tel. 0621335362

Te huur:
studio met terras
in centrum Zandvoort.
1-2 personen.
Periode:
heden tot 1 juni 2015.
Huur is incl. alles.
Info: 5719541
....................................................
Zandvoort
Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een
superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797
of 06- 10281111
....................................................

Swinging Sunday
Dansmiddag
Zondag 25 januari
Danscentrum Rob
Dolderman
in theater De Krocht
Aanvang 14.30 uur
TOEGANG GRATIS
...................................................
Garages te huur,
met elektra.
Locatie Fenemaplein
Tel. 06-28640654
...................................................

www.autoverkoper.nu
biedt aan:
Ford Ka,bj. 2003,
cabrio top, panther black,
sportvelgen,
slechts 40.000km,
onderhouds
historie aanw.,
€ 1950,00.ex afl.kosten
bel Patrick van Kessel
06-55383624
....................................................
TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl

Alarmerende toename
van de ziekte van Parkinson

13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte.

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
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Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest gaf met hun optreden een extra dimensie aan
een druilerige zondagmiddag. Het openingsconcert van de Kerkpleinconcerten 2015 had

zijn toon perfect geplaatst. Met deze uitvoering toonde Stichting Classic Concerts dat na
15 jaar de Kerkpleinconcerten een begrip zijn in cultureel Zandvoort.

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de Protestantse kerk

door Nel Kerkman

Peter Tromp en Toos Bergen
zijn de twee personen die al
15 jaar met volle passie achter
de schermen werken aan de
Stichting Classic Concerts. Met
hun inzet dragen zij het voortbestaan van de laagdrempelige
klassieke concerten een warm
hart toe. Via de stichting proberen zij een tegenwicht te bieden
voor het modern muzikaal geweld in het dorp en promoten
hun voorliefde voor de klassieke muziek. Ondanks de zorg
om het financiële hoofd van
Classic Concerts boven water

te houden, blijven zij enthousiast doorgaan. Dus, ere wie ere
toekomt.

Afwisselende
muziekkeuze

Dat het Heemsteeds Philhar
monisch Orkest, bestaande uit
60 musici, van alle markten
thuis is werd deze zondag in
een overvolle kerk maar weer
getoond. Voor de vijfde maal
openden zij het concertseizoen,
met voor de pauze een schitterend gespeelde serenade nr. 1
in D gr.t., opus 11 van Johannes
Brahms. Na de pauze begon
het orkest met een stevig

Thunderbirds van B. Gray met
vervolgens de verrassing van de
middag: de sopraan Arien Mol.
Ondanks dat zij geen goed zicht
had op dirigent Dick Verhoef,

die overigens zeer bevlogen het
orkest leidde, zong Arien zeer
professioneel een zestal liedjes
waarvan ‘Heaven’ en ‘Hij gelooft
in mij’ er uit sprongen. Ook de
klassieke toehoorder kon dit
muzikale uitstapje zeker waarderen.
De omschakeling naar ‘Lento’ uit
Sinfonia nr. 8 ‘La Celebrazione’,
uitgevoerd door het orkest,
was heftig en toonde het perfecte samenspel tussen de
diverse muziekinstrumenten.
Gelukkig had Verhoef de muzikale touwtjes goed in handen.
Met ‘Danzón no. 2’ van Márquez
sloot het orkest de middag af;
het dak ging nog net niet van
de kerk. Na een toegift, samen
met de soliste, was de koek op
en moeten de trouwe bezoekers
wachten tot 15 februari. Dan is
het volgende Kerkpleinconcert
met ‘highlights’ uit bekende
opera’s en operettes.

Sopraan Arien Mol was de verrassing van de middag

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Na een onderbreking van enkele maanden, pakken we in deze rubriek de draad weer op
met de eerste steen in de gevel van de Hervormde kerk
Naam
:
Locatie
:
Maker
:
Tekst
:
		
		
		
		
Datum onthulling :
Onthuld door
:
Bron
:
Bijzonderheden
:
		

Hervormde Kerk
Kerkplein, in de Oost muur van de kerk
T. Lavertu sr.
DE EERSTE STEEN VAN DEZE KERK
IS GELEGD DOOR DEN
WELEW. HEER CORNELIUS SWALUE
PREDIKANT TE ZANDVOORT
DEN 29 APRIL 1848
legging 29 april 1848
Dominee Cornelius Swalue
ZN1955-2080/straatnamenboek
Ds. Swalue is de dichter van het Zandvoorts volkslied dat hij schreef ter gelegenheid van de opening
op 26 oktober 1846 van de bewaarschool die aan het einde van de Duinweg stond.

Voormalige Hervormde kerk

In de jaren 1722 –1725 werd het kerkschip op kosten van de ambachtsheer Paulus
Loot uitgebreid gerestaureerd. De muren werden versterkt, de vensters en vloeren werden vernieuwd, en er werden heren – en kerkenraadsbanken geplaatst.
Tegelijkertijd werd er tegen de zuidmuur een grafkapel gebouwd waarin het familiegraf voor Paulus Loot. De eikenhouten preekstoel wordt in 1728 geplaatst.
Aan het vervallen achterstuk werd niets gedaan. Het kerkgebouw werd rond 1848
gesloopt. De toren bleef staan en de kerk werd in 1849, op dezelfde plaats, kleiner
en eenvoudiger herbouwd. De eerste steen werd gelegd door dominee Swalue op
29 april 1848. De kerk werd op 1 juli 1849 in gebruik genomen.

Column

Ji-haat?

De beelden van de aanslag op
de redactie bij het satirische
weekblad Charlie Hebdo in
Parijs, we kennen ze intussen allemaal. De ernstige dreiging in
België. Aanslagen in New-York,
Madrid en Londen. De wereld is
al een tijdje aan het doorslaan.
Maar het houdt nog lang niet
op ben ik bang.
Kun je ooit een ex-jihadist zijn,
vraag ik mij af, na het zien van
allerlei nieuwsberichten en
praatprogramma’s op televisie? Het lijkt mij net zo moeilijk
om van een verslaafde te horen
dat ze afgekickt zijn. De radicale gedachtes die de persoon
in kwestie had, zijn die ineens
vervlogen dan? Geloven in een
ideologie van de soera’s, alles
uit de weg ruimen wat hun
‘waarheid’ tegenspreekt, wordt
ineens omgebogen naar begrip
en menslievendheid? Ik zou het
knap vinden, als je mentaal zo’n
omslag kunt maken.
Maar op welke wijze kwam de
omslag in de doctrine die ze
volgden eigenlijk? Zouden we
die wijze dan niet om moeten
zetten in een leerstijl? Voor de
jongeren die ‘zoekende’ in hun
leven zijn. Die op een punt staan
van doelloosheid en op hun tere
dieptepunt gerekruteerd worden omdat ze daarmee weer
gaan geloven in iets. Dat wil je
toch voor zijn? Wordt het niet
tijd om deze (vaak goed opgeleide) jongeren op hun hart te
drukken dat de beangstigende
combinatie van religie en geweld absurd en onacceptabel
is? Dat het zinloos neerschieten
van mensen aandacht krijgt,
maar dat het niet betekent dat
ze daarmee een discussie hebben gewonnen.
Mensen worden niet angstiger
om zich uit te spreken, er ontstaat alleen nog maar meer
woede door. Hoe komt het dat
jongeren niet meer te verleiden
zijn met mooie verhalen over
een geloof en/of de juiste intenties ervan? En over de waarde
van hun eigen bestaansrecht?
Eigen meningen hebben is OK.
Tot op zekere hoogte. Een geloof eren is prima. Maar moorden hoort daar nooit of
te nimmer bij. Je suis
Charlie of niet, een mensenleven is het gewoon
niet waard.

Mandy Schoorl

Dynamisch openingsconcert 2015
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KNRM Zandvoort kwam
21 keer in actie in 2014

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

telt 22 mannen en 1 vrouw die afgelopen jaar 21 keer in actie zijn gekomen.

KAKURO

		

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

6

30

			

11

11

7

10 28\11

11

30 11\17

		

30

28

		

16

		

8

		

4 12\30

13\6
3\18
4

19

7

5

8

De oplossing staat elders op deze pagina

BDG
EB

+

BAD

BAB
GBA

+

EB

=
=
=

ED
+
BAB
BDG

De oplossing staat elders op deze pagina

Kookrubriek

Lancering van de Annie Poulisse | Foto: Heert Jan van Keulen

Dat is iets boven het gemiddelde van
de jaren daarvoor. De meeste alarmeringen betroffen zeilboten en kitesurfers, maar ook vermiste personen waren aanleiding om in actie te komen.
Bij vrijwel alle acties is de reddingboot
Annie Poulisse te water gegaan, in een
enkele situatie was het voldoende om
alleen met de KHV (Kust Hulpverrlening
Voertuig) uit te rukken.
De KNRM is 24/7 beschikbaar voor alar-

mering. Om voldoende bemanningsleden beschikbaar te hebben is station
Zandvoort op zoek naar versterking. De
voorkeur gaat uit naar iemand die doordeweeks overdag beschikbaar is. Dat
kan dus iemand zijn die in Zandvoort
werkt bijvoorbeeld. Wil je meer weten
over wat het werk van een KNRM’er
inhoudt? Loop dan eens binnen in
het boothuis aan de Thorbeckestraat.
Iedere maandagavond is de bemanning
aanwezig voor oefening of onderhoud.

Kook eens anders

Marktkooplieden
treffen geen blaam

Aardappeltortilla met chorizo

Onlangs heeft u in De Zandvoortse Courant kunnen lezen dat er onvrede

Recept

Recept

Voor 4 personen

Veel marktlui kwamen niet opdagen maar toch werd de straat, volgens

had natuurlijk toen ‘gewoon’ opgelost
moeten worden, maar wij hadden het
op dat moment niet voor het zeggen. Wij
willen zeker niet tot last zijn, maar willen
juist graag met de Zandvoortse ondernemers samenwerken. Wij hebben het
prima naar ons zin op de huidige locatie,
de sfeer in de straat is gezellig zo samen
met de winkeliers”, aldus Van Rumpt.

Oplossing Breinbreker
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Schil de aardappelen en snijd ze in dunne plakjes van ca. 3 mm. Verhit de
olie in een grote koekenpan met antiaanbaklaag en bak de plakjes chorizo
5 minuten. Schep de chorizo met een schuimspaan uit de pan en bak de ui,
de knoflook en de aardappelplakken op laag vuur in ongeveer 10 minuten
gaar. Klop de eieren los en voeg peper en zout naar smaak toe. Voeg de
chorizo toe. Schenk het ei/chorizomengsel in de koekenpan erbij, verdeel
het gelijkmatig over de aardappelen en de uien. Laat de tortilla op laag
vuur ongeveer 6 minuten garen totdat de onderkant goudbruin is. Schud,
zodra het ei een beetje gestold is, de pan regelmatig heen en weer. Leg
een groot bord omgekeerd op de tortilla, keer de pan om zodat de tortilla
op het bord blijft liggen en laat hem vervolgens omgekeerd terug in de
pan glijden. Laat nog 4 minuten verder garen. Serveer de tortilla warm of
koud. Lekker met stokbrood en aïoli. U kunt de tortilla maximaal 1 dag van
tevoren maken. Bewaar hem afgedekt in de koelkast en laat hem vóór het
serveren op kamertemperatuur komen.

4

• 8 eieren.

Als u het idee had opgevat dat de marktkooplieden van de woensdagmarkt de
schuld hadden van de trammelant die
de laatste twee woensdagen van 2014
ontstond, is dat verkeerd over gekomen.
Rob van Rumpt, een van de marktkooplui die op de Zandvoortse markt staan,
wilde dat graag nog even toelichten. “Wij
konden op dat moment niets doen. Het

1

in dunne plakjes,

dunne plakjes,

dat niet gelegen.

5

• 2 tenen knoflook in

=
= 291

• 8 eetlepels olijfolie,

de winkeliers onnodig, afgesloten voor verkeer. Aan de marktlui zelf heeft

=
82

• 2 grote uien in ringen,

+

• 500 g. aardappels vastkokend,
• 250 g chorizoworst,

was ontstaan over de weekmarkten daags voor kerst en op oudjaarsdag.

=
209

Benodigdheden:
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schappij (KNRM) 2.238 keer uitgevaren en werden 3.420 mensen gered of ge-

holpen. Reddingstation Zandvoort, een van de 45 landelijke KNRM stations,

Puzzels

Bereiding:

In 2014 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maat-

Zandvoortse Courant • nummer 04 • 22 januari 2015

Ondanks boete en overlast...

Het circuit: toch een plus voor Zandvoort?
Circuit Park Zandvoort (CPZ) hangt een boete van € 20.000 boven het hoofd na een geluidsovertreding tijdens de Deutsche
Tourenwagen Masters (DTM). De maximale toegestane 55 dBA werd met 10 dBA overschreden. Omwonenden hadden geen
last, de gemeente noemde de overschrijding aanzienlijk. Hoe erg is de overlast nu eigenlijk voor mens en natuur?

Luchtfoto van de opening van de racebaan in 1948

door Miriam van Wijnen
(gastredacteur)

Het circuit doet er zelf alles
aan om de geluidsoverlast te
beperken. Zo wordt er continue gemeten en kan CPZ meteen reageren indien nodig. Erik
Weijers, CEO van het Circuit Park
Zandvoort, vertelde dat per land
de geluidsnormen variëren. Bij
de organisatie van een internationale race op Zandvoort
heb je dan te maken met verschillende geluidsniveaus van
de auto’s. On the spot kan daar
soms wat aan gedaan worden.
Het circuit informeert de deelnemende partijen over de geldende normen in Nederland
van te voren. Toch blijft het helemaal voorkomen van te veel
motorgeluid moeilijk.

Dwangsom aangepast

Weijers zegt verder dat het
wenselijk zou zijn als de huidige
wetgeving zou worden opgerekt, om zo meer mogelijkheden te bieden voor internatio-

nale races. Door de maximering
van de decibellen in de huidige
wetgeving, is CPZ beperkt in het
organiseren van internationale
races. “We zijn al geholpen met
enkele decibellen meer, 6 of 7”,
zegt hij. Overigens is de bovengenoemde opgelegde boete
(via een last onder dwangsom)
inmiddels iets aangepast, nadat CPZ haar zienswijze heeft
gegeven op de geluidsovertreding. In de eerder opgelegde
dwangsom is nu een nuance
aangebracht. De dwangsom
wordt alleen opgelegd bij een
overtreding van de maximale
geluidsnormen op evenement
dagen.

Geluidhinder en
impact op natuur

Het is logisch dat het circuit zich
moet houden aan de wetgeving
voor geluidhinder, en ook logisch
zijn dus de voorwaarden die
gesteld zijn aan de vergunning
van het circuit in Zandvoort.
Het duingebied om Zandvoort
heen is prachtig en uniek en dat

verdient bescherming. De mens
moet leven met respect voor de
omgeving en natuur. Maar hoe
erg is de overlast nu eigenlijk?
Neem nu de huidige kwestie
van de Last onder Dwangsom
die is opgelegd aan CPZ, mocht
het park nogmaals de maximale
toegestane decibellen overtreden. Geen van de omwonenden
heeft geklaagd. Waarom niet?
“Gewoon omdat racegeluid bij
Zandvoort hoort”, wordt veel gezegd. Het circuit is er immers al
vanaf 1938. Men is het gewend.

Diverse partijen

Er zijn verschillende groepen
die zich bezighouden met het
circuit. Dat er weinig overlast
ervaren wordt, blijkt onder
andere uit de oprichting van
de Facebookpagina ‘Geluid
hoort bij Zandvoort’, die op dit
moment 4450 ‘likes’ heeft. De
wind is overigens ook een van
de variabelen die van invloed
is op de hoeveelheid geluid dat
Zandvoort, maar ook omliggende woonplaatsen, inkomt. In de

oppositie is er nog een andere
partij; de Nederlandse Stichting
Geluidshinder Zandvoort en
Assen. Deze stichting is er voor
geluidhinder in het algemeen.
Daarnaast richten zij hun pijlen
ook op de circuits van Assen en
Zandvoort.
De natuur schijnt weinig last te
hebben van het geluid. Dit was
de conclusie van een recent onderzoek naar de effecten van het
circuit op de omgeving en de
aanwezige soorten flora en fauna, tijdens de extra ‘geluidsdagen’ in het broedseizoen (maart
tot juli) in Kennemerland-Zuid.
“Binnen het circuit is ook een
stukje niemandsland, ‘de lus van
het Schijvlak’ genoemd. In dit
duingebied, dat omringd wordt
door asfalt, blijken zelfs unieke
flora en fauna voor te komen”,
aldus Weijers. In het duin midden in het circuit tiert de natuur
dus welig.

Internationale naam

Helaas zal het er niet snel meer

van komen dat Zandvoort nog
een Formule 1 Grand Prix zou
kunnen verzorgen. Het is financieel gezien niet langer
haalbaar en bovendien moeten er dan aanpassingen aan
het circuit gedaan worden. In
het verleden heeft Zandvoort
30 keer een Grand Prix mogen
organiseren en Zandvoort staat
daarmee nog steeds in de Top
10 van het aantal Formule 1 races dat heeft plaatsgevonden.
Iets om trots op te zijn. Sinds
enkele jaren is hiervoor de historische Grand Prix in de plaats
gekomen. Ook deze race geniet
internationale belangstelling.
De DTM-race is na Formule 1 het
grootste evenement in de autosport. “Het evenement levert de
lokale economie een bijdrage
van anderhalf tot twee miljoen
euro op”, vertelt Weijers. Denk
aan parkeergelden, werkgelegenheid, overnachtingen, de
horeca en niet te vergeten de
internationale media-aandacht
die Zandvoort geniet tijdens zo
een evenement.
Op de vraag aan Weijers waarom hij denkt dat het circuit
een zegen is voor Zandvoort
antwoordt hij zonder aarzelen:
“Het circuit houdt Zandvoort op
de kaart en onderscheidt zich
van andere badplaatsen. En
economisch gezien is het circuit ook zeer interessant voor
Zandvoort.” Het circuit is dus
uiteindelijk toch wel een grote
plus voor Zandvoort!
Bronvermelding: Persoonlijk
gesprek met Erik Weijers,
COO Circuit Park Zandvoort,
Wet Geluidhinder (Wgh),
Rapport Effecten van de
uitbreiding van het aantal
UBO-dagen van Circuit Park
Zandvoort in het broedseizoen op beschermd natuurgebied Kennemerland-Zuid
door Buro Waardenburg BV,
verschillende fora, Open brief
aan Stichting Geluidshinder
Zandvoort.

Dier van de week

Spike zit nu al een lange tijd in het asiel: in april al twee jaar!

Hij heeft er veel honden-vriendinnen maar met de reuen kan hij het
minder goed vinden. Een paar dagen in de week heeft Spike gezelschap van een reu in zijn kennel, van een asielmedewerkster. De reu
ligt dan op zijn grote bed en hij in een klein mandje: de goedzak!
Ze eten dan samen en ze blijft soms zelfs logeren; dat vinden ze
allebei heel gezellig!
Als Spike je eenmaal kent dan kan je vrijwel alles met hem doen, tegen vreemden kan hij wat blafferig reageren. Een huis met kinderen

is voor hem niet geschikt; hij houdt niet zo van drukte om zich heen.
Spike is dan wel wat ouder (bijna 9) maar hij vindt het heerlijk om
lekker te gaan wandelen in de duinen. U ook? Kom dan snel eens
langs om met hem kennis te maken. Hij wacht al zo lang op u!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 4 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 3 en
de verdere in week 3 door het college genomen besluiten
zijn in week 4 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 januari 2015

De onderwerpen van deze vergadering:

belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

Zandvoort:
- Tolweg 31, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning,
verzonden 14 januari 2015, 2015-VV-008.

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree
is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie
op de website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website
rechtstreeks uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Bentveld:
- Westerduinweg 24, verlengen bestaande uitweg, verzonden
14 januari 2015, 2014-VV-168.
- Duindoornlaan 23, vergroten woning, verzonden 14 januari
2015, 2014-VV-161.

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Thorbeckestraat 32, plaatsen dakkapellen, ingekomen 09
januari 2015, 2015-VV-010.
- Strandafgang Paulus Loot 1c, plaatsen opslagunit; -menubord en vervangen toiletten, ingekomen 13 januari 2015,
2015-VV-011.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Verordening Cameratoezicht 2015
Grondexploitatie Louis Davidscarré
Grondexploitatie Middenboulevard

Ingekomen vergunningsaanvragen

Centraal telefoonnummer

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop.
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de
donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023).
Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden
10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor
publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Maakt u straks vluchtelingen wegwijs in Zandvoort?
De grote stroom ontheemde vluchtelingen neemt helaas
niet af. Ook Zandvoort heeft de plicht er een aantal te
huisvesten en te begeleiden. Voor de opvang en begeleiding van deze mensen zoekt VluchtelingenWerk Noordwestholland sociaal bewogen vrijwilligers.

Vluchteling Wasen (l.) met haar begeleider Jan | Foto: Stichting VluchtelingenWerk
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In Heemstede draait al jaren een
enthousiaste groep vrijwilligers
van Stichting VluchtelingenWerk
Noordw estholland. Op deze
groep wordt steeds vaker een
beroep gedaan door vluchtelingen uit Zandvoort en andere omliggende gemeenten. Dit extra
werk kunnen zij er niet (altijd) bij
hebben, maar ze merken vooral
de nadelen van een grotere afstand. Het is eigenlijk te ver
weg: vluchtelingen hebben geen
auto en zoeken lokale faciliteiten. “Wij zoeken vrijwilligers die
in Zandvoort wonen, hun dorp
dus kennen en nieuwkomers de
weg kunnen wijzen”, zegt Brenda

Koning van de stichting.
Stelt u zich zelf eens voor dat u
in Syrië of Somalië terecht komt,
de taal niet kent, de letters niet
kan lezen, hoe voelt u zich dan?
Dan is het wel heel fijn als vrijwilligers u wegwijs maken in
uw nieuwe woonplaats. De
Heemsteedse vrijwilligers zullen
Zandvoorters inwerken voor de
persoonlijke opvang van vluchtelingen.
Vluchtelingen komen vaak in
een leeg huis, waarvoor alles
nog geregeld moet worden:
inrichting, uitkering, toeslagen,

gas, water, elektriciteit, zorgverzekering, et cetera. Als vrijwilliger begeleidt u hen daarbij met
het doel dat zij zo snel mogelijk
alles zelf gaan doen. Vervolgens
wordt hen ondersteuning geboden via een spreekuur in
Pluspunt.
Wilt u eerst een gesprek om
meer te weten wat er allemaal bij komt kijken, bel dan
met Peter van de Loo (0235291415) of Guus Blauw (0235295663), beiden zijn vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk
Noordwestholland, afdeling
Heemstede.
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Tennis

Basketbal

Melissa Boyden wint
groot tennistoernooi

Wisselende succes voor Lions dames
Afgelopen weekeinde hebben de dames van The Lions twee
wedstrijden gespeeld. Zaterdag werd verloren van koploper KTC en maandagavond wonnen ze van Apollo.
Zaterdag was de wedstrijd bij de
buren van koploper KTC. Via 15-8
en 23-13 hoopten de Zandvoortse
dames na rust de wedstrijd toch
nog naar hun hand te zetten.
Helaas was KTC een maatje te
groot voor ze. Enigszins timide
speelden ze de wedstrijd kansloos uit. Via 35-18 na het derde
kwart werd de eindstand bereikt
bij 45-24.

Melissa Boyden | Foto: PR

Plaatsgenootje en tennistalent
Melissa Boyden (12) heeft rond
de jaarwisseling een groot tennistoernooi gewonnen. Dit toernooi wordt over de hele wereld
gespeeld. Zowel bij de meisjes
singles als de dubbel werd zij
ongeslagen eerste tijdens het

Ouatt toernooi op de banen van
tennispark Buitenveldert. Door
deze zegereeks heeft ze zich geplaatst voor de Wereldfinale in
Frankrijk en krijgt ze een gratis
tenniskamp in Spanje aangeboden. Ze is de huidige nummer
5 van Nederland onder 12 jaar.

Maandag kwam het Amster
damse BV Apollo op bezoek in
Zandvoort voor een inhaalwedstrijd. “Wij waren compleet en

Na rust wist Lions in de derde periode optimaal gebruik te maken
van de fastbreak en liep verder uit
naar 44–19. In de vierde periode
werd het spelplezier getemperd
door harde acties op Wendy
Bluijs en Britt Leferink, die beiden de wedstrijd niet uit konden
spelen. De 53–28 eindstand vergoedde veel, het was een echte
teamprestatie, maar leuk was het
vierde kwart niet. “Apollo zijn we
gepasseerd op de ranglijst, wij
staan nu zesde en gaan door voor
plek drie”, sluit de coach af.
Topscores Lions: Britt Leferink 15
punten en Fleur Faber 10 punten.

Biljarten

Driebandencompetitie weer vol in actie

Voetbal

Kelly Steen geselecteerd
Plaatsgenoot Kelly Steen is door
André Koolhof, trainer/coach
van het KNVB dameselftal onder 19, uitgenodigd voor een
trainingsstage met zijn selectie
in Portugal. Steen gaat aan de
trainingsstage deelnemen in de

Winst

hadden zelfs aanvulling van
3 meisje uit de U20. Als coach
eiste ik de overwinning en kon
met 9 speelsters ook wat variëren in strategie. Beginnend in een
compacte zone namen wij langzaam een gewenste voorsprong”,
weet coach Rik Poppen. Na een
12–6 stand bij aanvang van de
tweede periode, was hij er echter niet gerust op en besloot het
favoriete ‘spelletje’ van de U20
dames te gaan spelen: de zone
press. Zaak was om met rust een
flinke voorsprong te pakken. “Dat
lukte. Fanatiek spelend werd de
tegenstander dusdanig onder

druk gezet dat wij een geruststellende 26–14 ruststand bereikten”,
aldus Poppen.

aanloop naar de kwalificatie voor
het Europees Kampioenschap in
Israël dat in juli van dit jaar gespeeld zal worden. Yentl Abbing
en Suzanne Admiraal, clubgenoten bij Telstar, zijn eveneens geselecteerd voor de trainingsstage.

Voor de drie Driebandenteams van Café Keur is de strijd in

de regiocompetitie weer losgebarsten. Terwijl die teams

vorig seizoen zo briljant wisten te eindigen (zie de prachtige beker), staan de Zandvoortse caféteams op dit moment

allemaal in de onderste regionen van de poules. Maar ze
geven niet op en zullen er zeker weer voor knokken.

Badminton

Imke v.d. Aar naar EK U19
Henk van der Linden van team 1

Team 1, spelend met Henk
v.d. Linden, Jeroen v.d. Bos en
Martin Spaans, werd meteen
de eerste wedstrijdavond op
6 januari geconfronteerd met

een tegenstander die niet
kwam opdagen en dus nul
wedstrijdpunten. De wedstrijd
zal later ingehaald moeten
worden.

In de tweede wedstrijd, vorige
week, was de strijd gepland tussen Keur 2 en Keur 1. Daar haalde team 1 verschrikkelijk uit tegen clubgenoten Louis v.d. Mije,
Dick Pronck en Theo Keur. Zeer
spannende wedstrijden waarin
steeds met klein verschil werd
gewonnen of verloren. Met
maar liefst vijf overwinningen
en een gelijkspel werd de eindstand 3-17 in het voordeel van
team 1.
Café Keur 3 moest het vorige week opnemen tegen
Westerhout Rood in een uitwedstrijd. Alleen Edwin Ariesen
en Chris Alken wisten punten te
vergaren waardoor de wedstrijd
helaas met 12-6 verlies werd afgesloten. Deze week (gisteren)
speelde team 1 uit tegen Hugo’s
Bloemenshop, team 3 speelde
uit tegen de 1e Aanleg actief,
terwijl team 2 een vrije week
had. De uitslagen worden volgende week bekendgemaakt.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Imke van der Aar | Foto: PR

Plaatsgenote Imke v.d. Aar is
door Badminton Nederland
geselecteerd voor de binnenkort te houden Europese
Kampioenschappen U19 in
Lubin, Polen. Ze is zowel voor het
teamkampioenschap als voor de

individuele wedstrijden geselecteerd. Het toernooi, dat 10 dagen
in beslag zal nemen, wordt van 26
maart tot 4 april gespeeld in de
splinternieuwe RCS Arena in de
Poolse stad. Het toernooi wordt
om de twee jaar georganiseerd.

Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef
& Henk Bluijs

Center parcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Huisartsen Centrum
Zandvoort
Miss Hollie’s Knutselkluppie
MMX Italiaans Restaurant
Monuta Westerveld

Pluspunt
Reco Autoschade
Rijschool Barry Paap
SH Slotenservice
Transportbedrijf
Van der Veld
Van der Valk & Swart
Notarissen
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van 12.00 tot 16.00 uur

- Appartementen met -2 of 3 slaapkamer
Nog enkele
ten
appartemen !
beschikbaar

- Bruto oppervlakte 114 m² tot 149 m²
RESIDENCE
balkon PANDORA
12 m²

Luxe- appartementen
Prive parkeerplaatsen in beveiligde park
inclusief parkeerplaats
- Oplevering : direct beschikbaar
Al vanaf € 345.000
- Koopsommen vanaf € 375.000,- v.o.n. Vrij Op Naam
- NOG 4 LUXE APPARTEMENTEN BESCHIK

- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct

T. 023 - 54 202 44
www. mooijekindvle

Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking

Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars • Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde • Tel. 06 - 2042 4195

“Dit is de
gelukkigste periode
van mijn leven”
Thuis & Zorg
Thuiszorg vanuit een van onze
kleine wijkteams die zorg
leveren in uw eigen huis, in de
ontmoetingscentra of een van
onze aanleunwoningen.
Wonen & Zorg
Een appartement en zorg in
een van onze uniek gelegen
woonzorgcentra Huis in de
Duinen, A.G. Bodaan en
Meerleven.
Behandeling &
Kortdurend verblijf
Een gastverblijf met
professionele zorg na opname
in het ziekenhuis, ter ontlasting
van de mantelzorger of in de
laatste levensfase.
Welzijn & Gemak
Activiteiten zoals muzikale
optredens en workshops en
de mogelijkheid uw maaltijd
te nuttigen in een van onze
woonzorgcentra.

Informatie:
zorgbemiddeling@amie.nl
023-5741637
Voor het verhaal van mevrouw Van Vugt, andere inspirerende
verhalen en informatie kijk op www.amie.nl
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Donderdag 5 februari vieren wij het
10-jarige jubileum van
De Zandvoortse Courant.
Vier met ons mee en adverteer in de speciale jubileumuitgave!
Deze editie staat geheel in het teken van het jubileum.
Een extra goed gelezen uitgave dus!
Vraag naar de mogelijkheden:
Ronald Arnoldt: 06 - 1020 9294
Ingrid Muller:
06 - 2453 0167

ronald@zandvoortsecourant.nl
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Deadline aanleveren: vrijdag 30 januari 2015
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Actueel

9

Zwembad met
verleden is
niet meer

11

Nieuw

Even voorstellen:
de nieuwe gemeentesecretaris

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

forse kritiek van huurders. Toch is Huurders Platform
Zandvoort over het algemeen redelijk te spreken over
de manier waarop de woningstichting hier opereert.

Op de locatie van de Sophiaflat herrijst een nieuwe woonlocatie van de Key

Dini van der Werff – van der
Mije, sinds een paar maanden
voorzitter van het Huurders
Platform Zandvoort: “We heb
ben ieder kwartaal overleg,
dat verloopt langzaam beter.
We kunnen alles bespreek
baar maken. Er zijn natuurlijk
altijd dingen die niet goed
gaan, die kaarten we dan aan.
Maar we blijven veel zaken in
de gaten houden. Bijvoorbeeld
leegstand van woningen en

De Mannetjes

we vinden ook dat de service
verlening aan huurders beter
moet. De verhalen dat de hu
ren van sociale woningen (te)
hoog zijn, kloppen wel. Maar
dat komt door het regerings
beleid.”
Het Huurders Platform Zand
voort, dat bestaat uit verte
genwoordigers van diverse
bewonerscommissies van ap
partementengebouwen van
De Key in Zandvoort, is ook
alert of De Key zich houdt aan

Cohen terug
in de politiek

‘Zoals het spreekwoord
luidt: De koning is dood,
leve de koning’

Heeft u recht
op een gratis
(zonne)bril of lenzen?
Wij kijken het graag
voor u na en dienen
desgewenst uw
declaratie voor u in!
Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

Sport

Eerste steen van
het politiebureau
aan de Hogeweg
oplage 9.500 exemplaren

Huurders Platform Zandvoort
houdt De Key scherp
De Key is in Zandvoort regelmatig het middelpunt van

Rubriek

15

de prestatieafspraken met de
gemeente. Bijvoorbeeld of zij
niet te veel woningen verkoopt
en of zij genoeg doet aan het
verduurzamen van woningen.
“Daarbij moet je denken aan
het aanbrengen van dubbel
glas en isoleren. Tot de helft
van 2014 was daar nog niets
aan gedaan. Daar wijzen we de
gemeente dan op”, aldus Van
der Werff.
Voorzitter Van der Werff: “Dit
jaar wordt de nieuwbouw aan
de Sophiaweg opgeleverd. De
28 sociale huurwoningen wor
den verdeeld over drie groepen.
Zo zijn er zes voor terugke
rende bewoners van de oude
Sophiaflat, tien woningen val
len onder het project Passend
Wonen, waarbij huurders die
een eengezinswoning achter
laten een nieuwe flat voor de
zelfde huur mogen betrekken
als hun oude huur, en de an
dere twaalf woningen worden
via woonservice aangeboden.
2015 wordt trouwens een
druk jaar voor het Huurders
Platform Zandvoort, omdat zij
er op rekenen mee te kunnen
denken, praten en overleggen
over de nieuwe prestatieaf
spraken die dit jaar gemaakt
moeten worden. Daarnaast is
er een nieuwe huisvestingswet,
waardoor er ook een nieuwe
huisvestingsverordening komt
voor de gemeente Zandvoort.

Racekalender
2015 belooft veel
spektakel
www.zandvoortsecourant.nl

Han Cohen maakt
politieke doorstart
Oud-wethouder Han Cohen heeft besloten om in de

Zandvoortse raad terug te keren. Hij neemt daarmee
zijn rechtmatige plaats in de raad in, die na het overlijden van Carl Simons beschikbaar kwam.

Han Cohen weer terug in de politieke arena

Cohen, die in maart 2014 als
nummer 5 op de lijst van OPZ 52
voorkeursstemmen kreeg, sluit
zich echter niet aan bij de coali
tiepartij waarvoor hij vorig jaar
als wethouder actief was. Hij
sluit zich aan bij oppositiepartij
GBZ, waardoor de meerderheid
van de coalitie is geslonken tot

slechts één stem. De coalitiepar
tijen OPZ, CDA en D66 houden
samen 9 van de in totaal 17 zetels
over, een broze meerderheid dus.
Afgelopen dinsdag heeft Cohen
zijn handtekening gezet en naar
het er nu uitziet, wordt hij begin
maart geïnstalleerd.

Controle fietsverlichting
Dinsdagochtend heeft de politie op de Zandvoortse
laan een controle gehouden op fietsverlichting. Tegelijkertijd werden ook fietsers en bromfietsers op de oude
trambaan gecontroleerd.
In totaal werden 14 bekeurin
gen uitgedeeld voor defecte
of ontbrekende verlichting. De
politie hecht veel waarde aan
de veiligheid en zichtbaarheid

van fietsers. De veelal jonge
weggebruikers kregen behalve
een prent ook de tip mee dat
lampjes veel goedkoper zijn dan
de bekeuring van € 55.

Wist u dat op
www.zandvoort.nl/bestuur/college
alle besluiten van het college in te zien zijn?
Gemeente Zandvoort

www.seaoptiek.com
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Familieberichten
De Heer is mijn herder
In de vroege ochtend van haar 90ste verjaardag, is rustig
van ons heengegaan mijn partner, onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Johanna Maria Kroone - van Zanten
weduwe van A.J.G. Kroone

22 januari 1925

22 januari 2015

Herman Jansen
Marja en Bert Teunisse - Kroone
Ton en Elly Kroone - Demmers
Sylvia en Fred Halderman - Kroone
Marcel en Patricia Kroone - Vervoort
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Familie Teunisse - Kroone
Haarlemmerstraat 47, 2042 NB Zandvoort
Wij bedanken Bart van Bergen, huisarts en het Thuiszorg
buurtteam Zandvoort Dorp voor de liefdevolle verzorging
van onze moeder.

Dier van de week

Waterstanden

Toetter

is afgestaan omdat ze onzindelijk was,
de oorzaak hiervan bleek een grote blaassteen te zijn.
Inmiddels is de steen verwijderd en is ze gewoon weer
zindelijk. Toetter is een vriendelijke dame die niet te
veel drukte om zich heen wil, naar andere katten is
ze sociaal maar een huis zonder soortgenootjes heeft
wel haar voorkeur. Toetter eet rauwe voeding en leeft
hier helemaal van op; ze wil dan ook graag wonen bij
mensen die haar dit ook gaan geven. Toetter is vooral
heel lief, vriendelijk en een echt schootkat! Wel is ze
iets te dik maar daar wordt aan gewerkt.
Komt u eens langs om kennis te maken met Toetter?
Ze wacht al op u!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

De begrafenis heeft dinsdag 27 januari jl. plaatsgevonden.

Hier uw advertentie?
Informeer naar
de mogelijkheden
en bel Ingrid Muller:

06-2453 0167
jan/feb
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Raadsleden vliegen
elkaar in de haren
Burgerlijke stand
19 januari - 25 januari 2015
Geboren:

Mirren Anora Zaïra, dochter van: Hokstam,
Rivalino en: Peterson, Eve-Galá Gretchen Kay
Zoë Ellen, dochter van: Hermsen, Michiel
Christiaan en: Bakker, Natascha
Ties Peter, zoon van: Weijers, Frank
Gerald en: van Straten, Anoek
Dex, zoon van: van den Berg, Jeremia
Johannes Theodorus en: Dorissen, Joyce

Ondertrouwd:

Van Veen, Anthonius Nico en: Klaassen,
Lubberdina Wilhelmina

Overleden:

Alarmerende toename

Oranje, Leendert, geb. 1922
Blomenkamp, Gerrit Adrianus, geb. 1935
Bakkenhoven, Anna Martha Maria, geb. 1936
Poot, geb. Jansen, Arina Anna Adriana, ge b. 1919
Moes, Aloysius Antonius Maria, geb. 1947

Alarmerende toename

Kerkdiensten - a.s. zondag

van de ziekte van Parkinson

van de ziekte van Parkinson

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastoor M.A.L. Wagemaker
www.boazparochies.nl

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte.

Steun baanbrekend onderzoek

Ga
Connie, 54 jaar

naar www.parkinsonfonds.nl

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte.

De grootste financier van wetenschappelijk

onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
Steun baanbrekend
onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl
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De grootste financier van wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor-diaken G.J. van der Wal
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie, vorige week woensdag, hebben commissievoorzitter Ruud Sandbergen (D66) en commissielid Jerry Kramer (VVD) het met elkaar aan
de stok gekregen. Tijdens de behandeling van de
studie over de herontwikkeling van de watertoren vloog de vlam in de pan. Sandbergen zou
Kramer het woord ontnemen, als hij bezig bleef
met zaken van buiten de orde.
De hele discussie werd ge
voerd over de factuur die
binnen was gekomen voor
een opdracht van voormalig
wethouder Han Cohen aan
een Zandvoortse architect
om van de watertoren weer
een mooi monument te
maken. Ook het feit dat de
bewuste architect lid is van
de welstandscommissie en
Jerry Kramer
destijds nog voorzitter was
van de Zandvoortse afdeling van D66 werd meerdere ma
len, onder andere door Kramer, naar voren gehaald als
zijnde ongewenst.
Kramer had zich volgens Sandbergen niet gehouden aan
het agendapunt en dat meldde hij. Kramer was het daar
niet mee eens en wenste zijn argument door te drukken.
De liberaal wilde ‘het tuinhuisje van Cohen’ bij zijn argu
menten betrekken en dat pikte de voorzitter niet. Kramer
mocht van de voorzitter wel zijn betoog afmaken maar
die wenste daar geen gebruik meer van te maken. “Ik heb
van deze discussie een vieze
smaak in de mond gekregen
en zal hier verder niet meer
het woord over voeren”, be
sloot hij.
De verhoudingen binnen de
Zandvoortse politiek staan
al langer op scherp. Deze
confrontatie laat blijken
dat het voorlopig nog niet
de goede kant op gaat.

Ruud Sandbergen
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Het oude zwembad van het voormalige Bouwes Palace Hotel wordt met de grond gelijk gemaakt. Vorige week donderdag verrichtten de slopers de eerste handelingen om het

zo snel, netjes en goed mogelijk tegen de vlakte te krijgen.

Politiek verslag

Column

Raadsvergadering d.d. 27 januari

Weinig discussie in
raad over kerntaken
De raadsvergadering van afgelopen dinsdag was redelijk
snel ten einde. Niet alleen vanwege de korte agenda maar
ook door de snelle afhandeling van de agendapunten. De
meeste tijd werd nog besteed aan de startnotitie voor de
op handen zijnde kerntakendiscussie.

Sloop van het ‘beroemde’ zwembad

Het zwembad was in zijn glorie
tijd een instituut in Zandvoort.
Veel jonge Zandvoortse kinde
ren werd daar de kunst van het
zwemmen bijgebracht. Hele ge
neraties hebben bij Mary en Dries
Zonneveld hun eerste zwem
diploma gehaald. Lessen in het
Bouwes bad en afzwemmen in
het Stoopbad in Overveen, was
een halfjaarlijks ritueel.
Het pand doet al heel lang geen
dienst meer als zwembad. Rond
1990 kwam aan het licht dat de
betonwapening niet meer deug

delijk was. Het is begin deze eeuw
nog een periode in gebruik ge
weest als atelier en tentoonstel
lingsruimte.
En nu gaat het dan tegen de
vlakte om te kunnen voldoen aan
het programma van eisen dat
opgesteld is om de Zandvoortse
boulevard mooier en beter be
reikbaar te maken. Het project
heet ‘Entree van Zandvoort’ en
wordt door de provincie ge
steund, die er een bedrag van
3,5 miljoen euro als subsidie voor
heeft uitgetrokken.

Alle peuters verzamelen
De Peuterbieb is weer gestart in de Bibliotheek Zandvoort.
Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een

Bij de aanvang van de raadsver
gadering stonden de voorzitter
burgemeester Niek Meijer, en
de nieuwe fractievoorzitter
van OPZ, Liselot de Jong, uitge
breid stil bij het overlijden van
Carl Simons. Simons overleed
begin januari plotseling.
De vorige week in de commis
sie behandelde verordening
cameratoezicht was een ha
merstuk en bespreekstukken
over de grondexploitaties LDc
en Middenboulevard werden
gedeeltelijk in het geheim be
handeld.

Kerntakendiscussie

De raad besloot onder meer
te komen tot een kerntaken
discussie. Hieruit moet gaan
blijken wat de gemeente
Zandvoort in de toekomst
moet doen en wat niet. De
langste discussie betrof de
door de raadsleden Belinda
Göransson (VVD) en Ruud
Sandbergen (D66) ingebrachte
startnotitie voor een kernta
kendiscussie. Pijnpunt was de

wijze waarop de burgerparti
cipatie zou moeten worden
ingevuld bij dit belangrijke
proces, waarin gezocht wordt
naar het antwoord op de vraag
waar de gemeente nog geld in
gaat stoppen.
Gert Toonen (PvdA) merkte op
dat volgens het CDA alles be
sproken moet worden. “Het is
alsof ik ons eigen verkiezings
programma zit te lezen. Als
we participatie uitschakelen,
kan de burger niet betrokken
worden bij het proces. Dat is
niet van 2015”, zei de sociaal
democraat. Göransson was
het niet helemaal met Toonen
eens. “De discussie is in eerste
instantie tussen raad en col
lege. ‘Welke keuzes moeten we
invullen?’ ‘Wat willen we wel
en wat willen we niet?’ Ja het
is niet volledig en er moet ge
schrapt worden om te komen
tot een goed stuk”, was zij van
mening. Uiteindelijk werd de
startnotie voor de kerntaken
discussie unaniem aangeno
men.

uurtje gespeeld en natuurlijk heel veel voorgelezen.
De verhalen prikkelen de fan
tasie en worden ook gebruikt
als er muziek gemaakt wordt
en bij het samen spelen of dan
sen. Voor ouders en oppassers
is de Peuterbieb ook gezellig
en leerzaam, zij krijgen lees
tips en delen ervaringen met

elkaar. Van 4 t/m 25 februari
zijn de peuters en hun (groot)
ouders of oppas op de woens
dagmiddagen welkom in de
Bibliotheek Zandvoort. Deze
leuke activiteit begint om
10.00 uur en eindigt om 11.00
uur, de toegang is gratis.

Cartoon - Hans van Pelt

Tuinhuisje Cohen niet
meer in gebruik
Het zo langzamerhand beroemde tuinhuisje van Cohen

is niet meer in gebruik door dochter Lucienne voor haar

schoonheidssalon. De familie Cohen heeft het gebruik in

ieder geval opgeschort tot de uitspraak van de voorzienin-

genrechter. De rechtszaak staat gepland op 12 februari. Aan
de hand van de uitspraak zal de familie Cohen een beslissing nemen.

Op dit moment heeft dochter
Lucienne onderdak voor haar
schoonheidssalon gevonden
bij Boudoir by Sara, de schoon
heidssalon die sinds deze week
verhuisd is naar Haltestraat 33,
het voormalige pand van La
Bonbonniere/bakker Buijs. Daar
is zij per 1 februari een aantal
dagen per week aanwezig om
haar clientèle te kunnen blijven
verzorgen.
“Noodgedwongen heeft zij

deze stap moeten nemen om
in haar eigen onderhoud en dat
van haar kind te kunnen voor
zien. Mocht de voorzieningen
rechter een voor ons gunstige
beslissing nemen, kunnen we
altijd nog het tuinhuis weer
in gebruik nemen. Het ligt er
dus aan. Ook kan de gemeente,
mocht de uitspraak in ons voor
deel zijn, nog beroep aanteke
nen, waardoor het hele proces
alleen maar vertraagd wordt”,
zegt moeder Anny.

… is communiceren zeer be
langrijk. En dan bedoel ik
GOED met elkaar communi
ceren. Praten en luisteren lijkt
zo simpel maar niets is minder
waar. Dit weekend pasten mijn
man en ik twee dagen op de
kleindochters in Leek. Dankzij
de komst van de sociale me
dia is normaal praten met el
kaar lastig geworden. Ook ik
maak mij er schuldig aan en
zit met mijn neus in de iPad
gedoken. Met als gevolg dat
er geen stom woord over en
weer gezegd werd. Daardoor
kreeg hond Boris twee keer
een heerlijk bakje eten. De één
had niet gehoord dat de ander
het zou doen. Boris vond het
allemaal best.
Door slechte communicatie
tussen mensen ontstaan vaak
de meest vervelende proble
men. Zoals onnauwkeurig for
muleren, te veel je eigen ge
dachtespoor volgen en ga zo
maar door. Vooral in de politiek
en dan met name in Zandvoort
is het de laatste tijd schering
en inslag. Zo was ‘t vorige
week woensdagavond weer
goed raak. Het was een gehak
ketak van je welste. Luisteren
naar elkaar? Ho maar. Ik zat
met kromme tenen achter
mijn computerscherm en er
gerde mij groen en geel. Vooral
VVD’er Jerry Kramer was op
zijn ‘eigen wijze’ weer goed
op dreef. Hij stampte nog net
niet van woede op de grond.
Het onderwerp was de factuur
die ex-wethouder Han Cohen
mondeling had toegezegd aan
derden. En omdat Cohen zich
niet kon verdedigen werd in
de vergadering afgesproken
zijn naam niet meer te be
noemen. Maar Kramer draafde
door zonder acht te slaan dat
hij hetzelfde deed waarvan hij
een ander raadslid betichtte,
namelijk: selectief luisteren.
Maar er zal straks nog meer
gekissebist worden in de raad.
Want op de valreep hoor ik
dat Han Cohen zijn strijdbijl
heeft gevonden. Hij wordt
nota bene raadslid bij oppo
sitiepartij GBZ! Dat worden
spannende tijden. Want
goed communiceren en
dossierkennis zijn juist
niet de sterkste kanten
van Cohen.

Nel Kerkman

Voormalig zwembad
van Zonneveld gesloopt
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Tuincentrum

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 57 170 93

Vanaf woensdag 28 januari
zijn wij weer
alle werkdagen geopend.
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur.
Alle overige werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

WINTERBANDEN

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

Vergeet niet te wisselen!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

vanaf € 54

incl. montage en btw

Zandvoorts Museum, 20.00-21.30 uur

c

februari b

1
6
7
8

Rommelmarkt - Theater De Krocht, 10.00-16.00 uur
Jazzy Lounge club - Café Neuf, aanvang 21.00 uur
Van Kessel Live - Café Neuf, aanvang 21.00 uur
Jazz in Zandvoort - met als gast Frits Landesbergen.

februari

h
a februari

Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
28 januari tm 4 februari

SPONGEBOB: SPONS OP HET DROGE

(3D/NL)ZA / ZO / WO om 13.30 & 15.30 uur

GOOISCHE VROUWEN 2
DO TM DI om 19.00 uur

INTERSTELLAR

DO TM DI om 21.15 uur  2 weken

FILMCLUB:
WHIPLASH - Drama

met Miles Teller & Melissa Benoist
WO om 19.30 uur

CINEMA NOSTALGIE:
THE LITTLE PRINCESS

Musical met Shirley Temple

FIFTY SHADES OF GREY

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl

 vanaf 12 februari
 023-5730962

Vaste bezorg(st)er
gezocht
Diverse wijken in Zandvoort
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week
(op maandag en donderdag) de brievenbus van de buren
wil laten klepperen? Ben je 13 jaar of ouder en op zoek
naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en
gaat door weer en wind op pad om de kranten en/of
folders te bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt
graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker op een
brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een
blaffende hond!
Spreekt bovenstaande tekst je wel aan? Meld je dan!
Bel nu: 06-1139 1478
ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
of surf naar
www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
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30 Museumpodium - ‘De harp van Brandaris’.

VERWACHT:
PADDINGTON  vanaf 11 feb

www.autobedrijfkarimo.nl

www.kinderfonds.nl

h
a januari

januari

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

APK Nu:
all-in € 19,95!!!

januari b

c

14 Valentijns bridgedrive - Bibliotheek Zandvoort
15 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

Administratie en belastingaangiften

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Evenementenagenda

• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging
op maandag

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Ronald Arnoldt: Tel. 06 - 1020 9294
ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders
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toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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The Beatles herleefden
in Laurel & Hardy
Zaterdagavond was het een groot feest in café Laurel & Hardy in de Haltestraat. De Ruud

Jansen Band stond op het programma met een niet alledaags optreden: de heren van de

coverband speelden die avond alleen maar muziek van The Beatles. Hoe populair de muziek
van deze Engelse popband nog altijd is, bleek aan de grote toestroom van bezoekers.

Ruud Jansen Band in Laurel & Hardy | Foto: Wim Mendel

Vanaf de start om 21.00 uur puil
de Laurel & Hardy bijna uit zijn
voegen van de muziekliefhebbers
en dat was niet verwonderlijk. De
muziek van de vier bandleden uit
Liverpool spreekt nog steeds tot
de verbeelding, al worden de fans
wel wat ouder. Niemand had daar
last van want het werd één groot
feest daar in de Haltestraat.
Het café was zelfs zo vol dat op

een gegeven moment niemand
meer naar binnen kon! “Helaas
kunnen we niet alle muziek van
de Beatles spelen met een bezet
ting van vier muzikanten, maar
dan blijft er nog genoeg muziek
over om er een mooie avond
van te maken. Men moet niet
vergeten dat allerlei geluidjes
en effecten in de studio zijn ge
maakt en daar kunnen wij niet
aan tippen”, legde Ruud Jansen

na afloop uit. De bandleider was
uitermate tevreden over de gi
gantische opkomst. Hij dankte
dan ook uitbaters Gerda, Ron
en Robby Brouwer voor de gele
genheid die hem geboden werd.
“Wie weet doen we het nog wel
eens een keer”, sloot Jansen af.
Er is dus hoop voor degenen die
niet meer naar binnen konden of
het om een andere reden gemist
hebben.

Buurtauto Stop Woninginbraken
Deze week rijdt het preventieteam Buurtauto Stop Woninginbraken nog een keer rond in Zandvoort. Zij zullen adressen

auto’s waarmee het team de wij
ken bezoekt zijn: 1-SRG-96, 9-TDX85 en 2-SRG-07.

waren. Deze bewoners hebben hierover mogelijk vorig jaar of

Herhaling voorkomen

bezoeken waar bij een eerder bezoek de bewoners niet thuis
begin dit jaar een brief ontvangen. Het kan ook zijn dat adressen worden bezocht waar niet eerder een brief is bezorgd.
De preventiemedewerkers zijn op
de hoogte van de manieren waar
op in uw straat is ingebroken. Ze
geven gratis voorlichting over het
verkleinen van de kans op een
inbraak. Het is overigens niet de
bedoeling dat de preventieme

dewerkers in uw woning komen.
Het gaat om een informatief ge
sprek aan de deur. De preventie
medewerkers zijn te herkennen
aan een rood hesje voorzien van
het logo ‘Stop Woninginbraken’.
De kentekens van de herkenbare

De buurtauto wordt ingezet in
wijken en buurten waar veel
wordt ingebroken. Tenminste
20% van de slachtoffers van een
woninginbraak heeft te maken
met herhaalde inbraken. De in
breker kent onder andere de
buurt, vluchtroutes en het type
woningen waardoor hij terug
komt.

ZANDVOORT SCHOON !?
en de wet van de grote getallen…….

Gemeente Zandvoort

Verspreid over de gemeente bevinden zich enkele ruim 8000 grijze
en groene rolemmers, meer dan 2000 individuele oud papierbakken,
honderden openbare afvalbakken, ruim honderd uitgiftepunten met
hondenpoepzakjes, krap honderd locaties met verzamelcontainers,
tientallen aparte bakken voor oud papier en glas, een stuk of tien bak
ken voor kunststof verpakking en bijna 10 bakken voor afgedankt textiel
en schoeisel.
Alles bij elkaar lijkt dat een prachtig arsenaal aan mogelijkheden om
afval ordentelijk te kunnen afvoeren, toch?
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Advies uit Zandvoort

In mei is het de 23ste én
tevens laatste keer dat
theaterfestival Karavaan
onder de paraplu van
Cultuurcompagnie NoordHolland wordt georgani
seerd. Ondanks dat het fes
tival dit jaar Zandvoort niet
bezoekt, houdt Karavaan
toch een Zandvoorts tintje.
De organisatie gaat na 2015
zelfstandig verder en in
voorbereiding op de oprich
ting van een nieuwe stich
ting heeft Karavaan een
Raad van Advies ingesteld.
Een van de leden van de ad
viesraad is het Zandvoortse
VVD-fractievoorzitter en
oud-wethouder Belinda
Göransson. In die functie
zal zij Karavaan bijstaan in
het proces van
verzelfstandiging
en het te ontwik
kelen onderne
mingsplan. Wie
weet zorgt zij er
voor dat het popu
laire theaterfesti
val vanaf 2016 wel
weer in Zandvoort
neerstrijkt.

Rommelmarkt

1 februari is het weer zo ver.
Dan gaat de eerste rommel
markt van het jaar plaats
vinden in theater De Krocht.
Tijdens deze rommelmarkt
zijn er weer diverse kraam
pjes met vele leuke snuis
terijen. De rommelmarkt is
geopend van 10.00 tot 16.00
uur. Er zijn nog een paar
plekjes vrij om je spulletjes
te verkopen… Opgeven kan
per email: rommelmarkt
zandvoort@gmail.com.

Mantelzorg is
zware opgave

Leven met en zorgen voor
iemand met dementie is
vaak een zware opgave.
Steeds maar weer diezelfde

vragen, de hele tijd dat ge
loop achter je aan of juist
dat zwijgend zitten op de
bank. Je schiet soms uit
je slof, wordt boos of gaat
schelden, of erger. Het is
zó invoelbaar, maar het is
niet goed. Dit pijnlijke on
derwerp wordt woensdag
4 februari besproken in het
Alzheimer Café Zandvoort in
OOK Zandvoort. Ouderen
psycholoog Leny Haaring is
aanwezig om vragen over
dit onderwerp te beant
woorden. De bijeenkomst
vindt komende woensdag
plaats in Pluspunt en duurt
circa twee uur. Inloop 19.00
uur, aanvang 19.30 uur.

Aan de slag met je iPad

Voor wie een iPad heeft, of
wil aanschaffen, en niet zo
goed weet hoe daarmee
om te gaan, organiseert
bibliotheek Zandvoort de
workshop Aan de slag met
je iPad. Deze beginnerscur
sus wordt gegeven door een
mediacoach en vindt plaats
op 13 februari van 10.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek.
Op een iPad (die met dat ap
peltje) kun je foto’s bekijken,
puzzelen, boeken of de krant
lezen, muziek luisteren, tv
kijken en nog veel meer.
Tijdens deze workshop leert
u de basisbeginselen van
een iPad, aan de hand van
tips en trucs. Heeft u al een
iPad, neem deze dan mee!
Voor meer informatie en/
of reserveren: www.biblio
theekzuidkennemerland.nl
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Annet Westerburger

ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

Voor al uw marsepeintaarten, bruidstaarten,
banket en cupcakes

TaartenByAnnet

Bloemen kleuren je dag!

Ook beschikbaar voor
workshops en kinderfeestjes

P.S. Let op onze aanbiedingen!

12 februari Valentijn workshop!

Specialist voor al uw bloemwerken.

per dag(deel) - max planckstraat - t 0653 231 754

www.taartenbyannet.nl • 06-24531125
mmx

Grand café XL Zandvoort

ITALIAN RESTAURANT

Elke woensdagavond:

NIEUW

IN ZANDVOORT
NOORD

Onbeperkt slibtong
voor €1,- per stuk

met eenmalig friet en salade geserveerd
Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

OPHALEN PIZZA

maar ook pasta en de andere
specialiteiten van onze chef Grazia!!
Voor een feestje of etentje op maat,
MMX verzorgt het voor u!

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Open 7 dagen per week van 12.00 - 23.00 uur
Celsiusstraat 194 | Tel. 023 - 74 31 634
Tasty Corner

Stempelkaarten:
Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

www.shslotenservice.nl

JazzaanZee
ZATERDAG 14 FEBRUARI: VALENTIJNSDAG!

Clous van Mechelen Quartet
ft. Ellen Volkers
LET OP! gewijzigde
aanvangstijden: van
18:00 - 21:00 uur!

Liever een verzekeringsadviseur
in de buurt? Loop even binnen.
Wij regelen het voor u.
Passage 11 - Zandvoort
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Op zoek naar
goede attentiewaarde?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Ronald Arnoldt: 06 - 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: 06-24530167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Foto’s: Clous van mechelen / Wim Mendel.

Valentijn special!

Eerst genieten van een Live Jazzy optreden van 18:00 - 21:00 uur met Clous
van Mechelen - saxen, Ellen Volkers - zang, Nick van den Bos - piano, Daniël
Gueli - double bass en Menno Veenendaal - drums. Tijdens of na het optreden
een uitstekend ‘Plateau d’Amour’ van de koks van strandpaviljoen Thalassa.
Prijs slechts: € 65,- voor 2 personen. Reserveren gewenst op 023 571 5660.
Voor verdere informatie kijkt u op de website: www.thalassa18.nl.

Café ‘H et ju t tertje’
De Jazz middagen vinden elk 2e weekend van de maand plaats in het gezellige café gedeelte van
Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen.
Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 minuten lopen vanaf het station)
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl
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Zandvoortse radiozender ZFM
is 25 jaar jong

Onze lokale radiozender viert volgende week haar 25 jarig

jubileum. In 1990 werd door een groep vrienden, waaronder Rob Harms, de Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO)

opgericht als opvolger van de illegale piratenzender Delta.
Als werknaam werd ZFM in het leven geroepen.

Live

Gaandeweg werd de Zand
voortse politiek zich bewust
van de belangrijkheid van een
‘eigen’ radiostation en werd er
schoorvoetend een aantal fa
ciliteiten verleend. Nu is ZFM
niet meer weg te denken uit het
sociale gebeuren in Zandvoort.
“We krijgen zelfs steeds meer
live programma’s en hebben
een horizontale programme
ring, en we werken aan meer.
We hebben programma’s voor
iedere doelgroep en die wor
den goed beluisterd”, aldus
Göransson.

Feestweek

Bestuursleden Rob Harms en Belinda Göransson blikken terug en vooruit

Nu, 25 jaar later dus, is ZFM nog
steeds ambitieus. De organisa
tie heeft zich ontwikkeld tot
een multimedia zender met
radio, twee websites, teletekst,
bewegende beelden (op vrijdag
via digitaal kanaal 40) en een
ZFM app. De ambitie is volgens
voorzitter Belinda Göransson
om op de middellange termijn
te komen tot het live uitzenden
van tv-beelden van de raadsver
gaderingen.

Vrijwilligers

ZFM is een vrijwilligersorga
nisatie met meer dan 80 me
dewerkers en zeker niet alleen
uit Zandvoort. Dat geeft al aan
dat het een goed gevoel geeft
om voor de zender te kunnen
werken. “Wij willen het familie

gevoel uitstralen. Mensen moe
ten zich bij ons welkom voelen
en dat is niet leeftijdgebonden.
Wij hebben medewerkers van
14 jaar tot voorbij de pensioen
gebonden leeftijd en zoeken er
nog meer”, aldus de voorzitter.

Pionieren

Bestuurslid en medeoprichter
Rob Harms kijkt graag terug
naar die ‘goede, oude tijd’. “Het
was echt pionieren. We kregen
geen subsidie, van wie dan ook.
Er waren geen sponsoren en we
mochten geen reclames uitzen
den. Het geld moest komen van
de mensen, of hun ouders, die
ZFM hadden opgericht. We wer
den eigenlijk alleen maar ge
doogd en moesten onze eigen
broek ophouden”, vertelt hij.

Volgende week is het feest. 25
jaar ZFM moet gevierd worden
en de organisatie pakt breed
uit. Het begint al op donder
dag 5 februari. Dan is tussen
14.00 en 18.00 uur een speci
ale uitzending te beluisteren
over het oprichtingsjaar 1990.
Muziek en nieuwsfeiten uit al
leen dat jaar komen dan aan
bod. Vrijdag start om 16.00 uur
een 25 uur lange live uitzen
ding, die behalve op de radio
frequenties tevens te volgen
is via digitaal kanaal 40 op de
televisie. Zaterdag is de grote
dag. Werkelijk iedereen is uit
genodigd voor een feestelijke
receptie in strandpaviljoen
Thalassa en als ‘afterparty’ zul
len de presentatoren van het
jazzprogramma op de zondag
tussen 10.00 en 14.00 uur live
enkele jazzbands in de studio
op laten treden. Namens de
Zandvoortse Courant een hele
mooie verjaardag gewenst!

Pop-Up kantoor geopend
Onder behoorlijke belangstelling is maandagmiddag het

Pop-Up kantoor van de gemeente Zandvoort geopend. De

locatie in Jupiter Plaza moet ervoor zorgen dat kwartierma-

ker Pascal Spijkerman duidelijk zichtbaar is. Hij gaat zich de
komende maanden bezighouden met het uitrollen van de

Retail- en Horecavisie en gaat eveneens werk maken van
het DNA van Zandvoort.

Ron Brouwer (r) schenkt de champagne om te proosten op de opening

Tijdens zijn openingswoord
benadrukte wethouder Gerard
Kuipers de importantie van
beide projecten voor onder
nemend Zandvoort, waar ook
de inwoners en toeristen van
gaan profiteren. Spijkerman wil
binnen vijf maanden een con
venant kunnen sluiten waar
iedereen achter staat. Het Pop
Up-project moet Zandvoort
nog meer en beter op de kaart
zetten als evenementendorp
waar heel veel mogelijk is en
waar de gemeente snel kan
reageren op plotselinge mo
gelijkheden. Mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben
ten aanzien van deze twee
projecten, spreekt u Pascal
Spijkerman dan aan als hij
in zijn kantoor, naast Chef
Thomas, aanwezig is.

Valentijnbridgedrive in
bibliotheek Zandvoort
In de bibliotheek Zandvoort wordt op 14 februari om 13.00
uur een Valentijn bridgedrive georganiseerd. De bridgedrive
is in samenwerking met de Zandvoortse Bridge Club (ZBC)
en Ab van der Moolen (beheerder LDC) tot stand gekomen.

Tijdens deze middag wordt
steeds tegen andere paren ge
speeld. Kees Blaas (ZBC) zorgt
ervoor dat de wedstrijden goed
verlopen, aan het eind van de
middag gaat het winnende
paar met een prijsje naar huis.

Deelname kost per paar € 5,
dit bedrag is inclusief een kopje
koffie of thee. De locatie is in
de bibliotheek Zandvoort, Louis
Davidscarré 1. De inschrijving is
tot en met 13 februari via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Installatieplan voor
antennes in Zandvoort
Zandvoort krijgt van providers op de communicatiemarkt ge-

gevens over het plaatsen van antennes voor de GSM-markt.
De gezamenlijke providers moeten een plaatsingsplan opstellen voor vergunningsvrije antennes en antennes waar
een vergunning voor nodig is.

GSM antennes op de Blauwe Flat

Een plaatsingsplan geeft over
zicht van zowel geplande als be
staande antenne-installaties in
de gemeente. Omwille van het
overzicht worden zowel de ver
gunningsvrije als ook de bouw
vergunningplichtige antenne-in
stallaties in het plan opgenomen.

Wijzigingen

Het plaatsingsplan 2014-2015 voor
Zandvoort is ten opzichte van vo
rig jaar hetzelfde gebleven. Wel is
een tijdelijke mast geplaatst op
de bouwlocatie Sophiaweg in ver
band met de nieuwbouw. Als deze
klaar is, wordt de installatie op het
dak geplaatst. Op de gesloopte
Sophiaflat stond al een installatie.
Twee installaties, De Favaugeplein
21 en Hogeweg 37, zijn niet langer
in dienst en worden volgens de
operators verwijderd.

Voorwaarden

Er zijn landelijk afspraken ge
maakt voor vergunningsvrije
antenne-installaties kleiner dan 5
meter. Deze afspraken gaan over
de onderlinge samenwerking van
operators, het opstellen van een
plaatsingsplan en het bespreken
ervan met gemeenten, instem
ming van bewoners, de maxi
maal toegestane blootstelling
van de bevolking aan radiofre
quente elektromagnetische vel
den en de visuele inpasbaarheid.
Gemeenten kunnen eisen stellen
over de kleuren van de techniek
kast, de bekabeling en de gevel
antennes. In Zandvoort wordt zo
veel mogelijk gewerkt met door
zichtige, lichtgrijze, kleuren. Het
plaatsingsplan 2014-2015 is te le
zen op de gemeentelijke website
www.zandvoort.nl.
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Bedrijvengids pagina
U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!
Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen:

Ingrid Muller: 06 – 24530167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl en Ronald Arnoldt: 06 – 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Wilt u meer klanten, meer omzet?
Vraag dan de gratis marketingscan aan!

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom gratis proeven

Al 10 jaar lang

“De best gelezen krant van Zandvoort”
Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

www.zandvoortsecourant.nl
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Donderdag 5 februari vieren wij het
10-jarige jubileum van
De Zandvoortse Courant.
Vier met ons mee en adverteer in de speciale jubileumuitgave!
Deze editie staat geheel in het teken van het jubileum.
Een extra goed gelezen uitgave dus!
Vraag naar de mogelijkheden:
Ronald Arnoldt: 06 - 1020 9294
Ingrid Muller:
06 - 2453 0167

ronald@zandvoortsecourant.nl
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Deadline aanleveren: vrijdag 30 januari 2015
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Nieuwe gemeentesecretaris
van Zandvoort komt uit Haarlem
Sinds begin december heeft Zandvoort een nieuwe gemeentesecretaris, de Haarlemse Anky Griekspoor. Daarmee

is zij de directeur van het bedrijf Zandvoort geworden en
adviseur van het college van burgemeester & wethouders.

Gemeentesecretaris Anky Griekspoor

Griekspoor is 51 jaar geleden in
Haarlem geboren en heeft daar
zo goed als haar hele leven ge
woond. Een korte periode in het
oosten van het land bracht haar
toch weer terug naar de “be
woonde wereld”, zoals zij het
noemt. Ze heeft drie kinderen
en met name voor de jongste is
ze teruggekomen. Griekspoor
heeft aan een aantal universi
teiten en HBO-scholen gestu
deerd.
Toen zij de advertentie van de
gemeente Zandvoort zag heeft
ze direct gesolliciteerd. “Dat was
de kans om mijn ervaring als
gemeentesecretaris weer in de
praktijk te brengen en dat dicht
bij huis. Ik was al eens een peri
ode gemeentesecretaris in een
gemeente in Midden-Limburg
geweest en had dus ervaring. Ik
werd door burgemeester Niek
Meijer uitgenodigd voor een
gesprek, met als gevolg dat ik

uiteindelijk begin december de
nieuwe gemeentesecretaris van
Zandvoort werd”, vertelt ze.
Voor Griekspoor is Zandvoort ze
ker niet nieuw. In haar jeugd is
ze veel in Zandvoort uitgegaan
“omdat de horecabedrijven
in de Haltestraat gecentreerd
waren” en omdat ze familie
en vrienden in onze gemeente
had wonen. Tevens is ze blij met
het strand, de zee en de ruimte
rondom Zandvoort.

Verhuizing

Een van haar taakstellingen
is het begeleiden van het sa
menwerkingsverband van de
Zandvoortse ambtenaren met
die van Haarlem. In eerste in
stantie gaat het over de veran
deringen in het sociaal domein.
Die samenwerking heeft op 1
januari jongstleden gestalte
gekregen. “Het is allemaal heel
gemoedelijk verlopen. Dat komt

ook door de goede communica
tie tussen de beide colleges en
de topambtenaren van de twee
gemeenten. Directe gesprekken
voeren in plaats van e-mails
sturen helpen bij zo een pro
ces. Het feit dat we op tijd klaar
waren was daar eveneens debet
aan. De Zandvoorters, die nu in
dienst zijn van de gemeente
Haarlem, werden zelfs met ap
plaus ontvangen”, weet zij.
Dit voorjaar zal er een evaluatie
komen over het proces. Komt
dat gunstig uit, dan kunnen
gesprekken volgen over verdere
samenwerking. Uiteraard pas
nadat een zienswijze hierover
is gevraagd aan de raad.
Alle ambtenaren van de betref
fende afdelingen zijn meever
huisd. Er was in het begin wel
een beetje tegenstand, maar er
was een heel goed sociaal plan
opgemaakt. Zo zijn de mogelijk
heden voor talentontwikkeling
in een grotere organisatie beter
te regelen dan in een kleine.
Ook mag de Zandvoortse bur
ger geen hinder van de verhui
zing hebben. Als er vragen zijn
waar de Centrale Balie in het
Zandvoortse raadhuis geen
antwoord op weet, wordt er
een vervolgafspraak gemaakt
in Haarlem of in Zandvoort, af
hankelijk van de vraag.
Voor de leegstandsproblematiek
in het raadhuis heeft het college
een aantal scenario’s. Deze zul
len eerst worden besproken bin
nen het college en vervolgens
worden gedeeld met de raad.

Weerbericht
Vrijdag 30 januari a.s.
bent u vanaf 12.00 uur
weer van harte welkom
bij Center Parcs
Park Zandvoort!

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Winter zet ook dit jaar
(nog) niet door
De eerste fase van deze winter was met uitzondering van
een koude decemberstart bijzonder zacht. Althans als we het
temperatuuroverschot afzetten tegen de gemiddelden over
de voorbije dertig jaar. Wellicht zeggen we over een jaar of
tien wel dat dit soort milde temperaturen bijna normaal zijn.
Toch is er wel iets veranderd de
laatste paar weken en dat hele
zachte weer is er niet meer bij.
We lijken te zijn overgeschakeld
naar een langer aanhoudende
fase met kwakkelweer. Tot en
met de eerste week van sprok
kelmaand februari bestaat de
kans dat dit vrij koude winterse
scenario aanhoudt in ZuidKennemerland.

de neerslag die voornamelijk in
buien valt makkelijk uit (natte)
sneeuw bestaan. Vooral tijdens
het weekend en ook volgende
week kan het soms iets inten
siever doorsneeuwen en dan is
een witte wereld mogelijk.

De luchtaanvoer komt meestal
vanaf de zeekant op Zandvoort
en omgeving, dus echte winter
koude is er nog niet bij. Opvallend
Daarna zijn er twee mogelijkhe is dat een groot deel van Europa
den en wel een koudere variant, tot Zuid-Frankrijk aan toe flink
of een mogelijkheid tot zachter koud wordt.
weer. We moeten niet raar op
kijken als het uiteindelijk toch Tussen die paar buien door overi
koud blijft en nog wat kouder gens (in de loop van het weekend
wordt zelfs. We gaan dat vanaf denkelijk meest droog) schijnt de
donderdag merken. Dan dalen zon ook af en toe. Veel wind is er
de temperaturen weer richting niet meestentijds en die komt uit
het vriespunt. Overdag komt het een richting tussen zuid en west.
kwik nog wel een paar graden
boven nul, maar in de nachten Spannend wordt het rond 5 fe
bruari wanneer de atmosfeer
kan het wat vriezen.
moet gaan kiezen tussen een
Een omvangrijk lagedrukgebied, kouder regime of de, inmiddels
vooral op hoogte gevuld met bijna reguliere, verzachting. Dat
hele koude lucht, komt afzakken laatste zou meer voor de hand
richting het Noordzeegebied. moeten liggen gezien de historie
Daar vormt zich als het ware van dit winterseizoen tot nu toe.
een vergaarbak van kleine lage Meer info via
drukgebieden. Gezien de koude www.weerprimeur.nl.
bovenlucht (ruim -35 graden
op vijf kilometer hoogte) kan weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

5o

5-6o

4-5o

4-5o

Min

2o

1-2o

0-1o

0-1o

Zon

20%

30%

45%

45%

Neerslag 80%

70%

55%

25%

zw. 3

w. 3

Wind

zw. 3-4 zzw. 3-4
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Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919
of 0653231754
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos)
netwerk of advies
bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilders
werkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Winteractie
19,50 p.u./p.p.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaak
werk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
....................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................
JWL Bouw
en onderhoud
Uw Zandvoortse
bedrijf voor al uw
nieuwbouw, verbouw
en onderhouds
werkzaamheden.
Tel. 06-37236786
(Jan-Willem)

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespeci
aliseerd is in het ver
wijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
De gehele maand
januari staat bij
BOUDOIR BY SARA
in het teken van
wimper-extensions!
Nieuwe set one by
one techniek:
49,50 ipv 85,- en de 3D
Hollywood techniek:
64,50 ipv 100,-.
Meer info: 0641554502
of saradejong2@
hotmail.com
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl
....................................................

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage, pijnlijke
likdoorns/eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
....................................................

Lumpinee Traditional
Massage
Special: Thai Tradition
Wadpo Massage
Louis Davidstraat 13a
Tel. 06-3383 8303
www.lumpinee
massage.nl
....................................................

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten
Zandvoort. Speciaal
tarief Schiphol voor bus
en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
....................................................
Klusser heeft tijd over
voor o.a. schilderstuc- tegelwerk, parket
en laminaat leggen.
Nu tijdelijk 12,50 p/u
(stucwerk vanaf € 7 m2).
Tel. 06-27048739

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

8,50
9,00

9,50
10,00
10,50
11,00

11,00
12,50

13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................

Professioneel schilderen stucadoorwerk.
Binnen en buiten.
€ 18,50 p/u
RKB Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor grote en
kleine klussen
Tel. 06-84772750
....................................................

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
Lieve Marianne
van harte gefeliciteerd
met je 65ste verjaardag
XXX de familie
....................................................

Alleenstaande,
handige, 57-jarige
strandliefhebber,
fulltime werkzaam
in Amsterdam,
zoekt leuke woonruimte
voor langere periode;
huurindicatie
500/600 euro/mnd.
Heeft u iets of weet u iets?
Mijn tel.nr. is:
0681647667 (Henk).

Al eens een kijkje
genomen op
kdv. Pippeloentje of Pluk?
Maak een afspraak
of kom gewoon
as. zaterdag
31 januari naar het
SKiP-Winterfeest!
Met spelletjes voor jong
en oud, gewoon een
hele gezellige middag
van 14.00-17.00 uur
op Pluk, Darwinhof 7-9.
....................................................

Reparatie &
Onderhoud Kloos
Eerlijk en betrouwbaar!
Alle merken auto’s,
apk keuringen
Werkt van huis uit,
haal en breng.
Tel 0653946822
....................................................

Student geeft
wiskunde bijles aan
scholieren middelbare
school, alle niveaus.
tarief: € 15 p/u.
W. de Boer, tel.
06-15083772
....................................................

VERLOREN
Zilveren schakelarmband.
Aandenken. Tegen beta
ling terug te bezorgen.
Tel. 06-24704131
....................................................
Wijnproeverij
thema Spanje
incl. Cava, wijn, tapas
€ 25 p.p. 6-12 personen.
Datum: 6 februari.
Locatie: Miss Hollie’s.
Info of aanmelden via
06-28258555
of info@wijnologie.nl
....................................................
Garage te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

Zandkorrels
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Genieten van het voorlezen
aan senioren

Informatieavond
natuurbrug Duinpoort

De nationale voorleesdagen zijn vorige week van start gegaan.

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden drie natuur-

onder ouders en kinderen te bevorderen. De Hannie Schaft-

voortselaan, wordt nu de bouw van Duinpoort, de tweede

school heeft dit jaar er voor gekozen om groep 8 kinderen te
laten voorlezen aan de bewoners van Het Huis in de Duinen.

De scholieren lezen voor aan de bewoners van Huis in de Duinen

Met een zelfgekozen boek
gingen de leerlingen op pad.
De bewoners zaten op allerlei
plekken in de grote zaal om zo
te kunnen luisteren naar de
verhalen van de kinderen. Het
voorlezen werd een aangename
ontmoeting tussen de twee ge
neraties. De senioren genoten

van het voorlezen, maar een
praatje maken met de jongeren
vonden ze eigenlijk ook wel heel
gezellig. “Wanneer komen jul
lie weer? Dit moeten we vaker
doen”, werd er gezegd bij het
afscheid nemen. De leerlingen
zijn weer een ervaring rijker.
“Voorlezen is leuk!”

bruggen gerealiseerd. Na Zandpoort, de brug over de Zand-

brug die over de spoorlijn Zandvoort-Overveen komt, voor-

bereid. Woensdag 4 februari wordt voor belangstellenden
een informatieavond georganiseerd in Nieuw Unicum.
De natuurbrug over het spoor
Zandvoort-Overveen is een
project van Prorail. Een ingeni
eursbureau is op dit moment
bezig met het opstellen van
een aanbestedingsdossier. In
het tweede kwartaal van 2015
zal een aanbesteding voor de
realisatie starten en de ver
wachting is dat de natuur
brug eind 2017 klaar is. PWN
gaat straks de leeflaag op deze
natuurbrug beheren. Samen
met de provincie NoordHolland, gemeente Zandvoort,
PWN en Nationaal Park ZuidKennemerland organiseert
ProRail een informatieavond
over de natuurbrug Duinpoort.

drietal compleet. De drie na
tuurbruggen samen gaan er
voor zorgen dat Nationaal Park
Zuid-Kennemerland wordt ver
bonden met de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Hierdoor
ontstaat een aaneengesloten
duingebied van ruim 7000
hectare. Zo wordt de versnip
pering, die wij als mens heb
ben veroorzaakt door de aan
leg van wegen en spoorlijn,
hersteld. Ruim baan voor plant
en dier!
De informatieavond in Nieuw
Unicum begint woensdag 4 fe
bruari om 20.00 uur en duurt
tot circa 22.00 uur. Voor meer
informatie: www.prorail.nl/
projecten/ecoduct-duinpoort
of www.zandvoort.nl

De daarna te realiseren na
tuurbrug Zeepoort maakt het

Zoektocht langs de
1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Politiebureau Hogeweg
Naam
:
Maker
:
Datum onthulling :
Onthuld door
:
		
Bron
:
Bijzonderheden
:
		

Hogeweg
onbekend
18 maart 1985
Burgemeester H. Machielsen en
korpschef H.J.A. Menkhorst
ZN1985-1016 / ZK1985-0223 / ZN1985-2256
De letters in de steen zijn vervaagd en daardoor
moeilijk te lezen

Het bureau is ontworpen door architectenbureau LeesbergPrins uit Helmond. Er werd een krediet beschikbaar gesteld
van f 5,6 miljoen,
waarvan f 5 mil
joen voor rekening
van het Rijk was. De
bouwer was aanne
mingsb edrijf N.
Tetteroo & Zn. uit
Leidschendam. Het
bureau werd op 21
oktober 1985 ge
opend door minister
J.G. Rietkerk van Binnenlandse Zaken. De bouw werd uitge
voerd binnen het zogeheten ‘werklozenproject’.

Nieuwbouw

Al jaren werd er een poging ondernomen om de politie een

betere huisvestiging te bieden. Het oude politiebureau aan
de Hogeweg, voorheen een schoolgebouw, voldeed niet
meer aan de moderne eisen. Door de bezuinigingen van de
regering zag het er niet naar uit dat nieuwbouw zou luk
ken. Na lange discussies in de gemeenteraad over waar het
politiebureau moest komen, leek gekozen te worden voor
nieuwbouw op het terrein van locatie Sterre ter Zee. Niet veel
later kwam op
nieuw de locatie
aan de Hogeweg
ter sprake en ten
slotte bleek dat
het slopen van het
oude gebouw en
nieuwbouw op die
locatie toch het
meest voordelige
zou zijn.

Open einde

Hoe is het om geen afscheid te
kunnen nemen?
Vorige maand in Thailand,
Chiang Rai, lazen we verslagen
het treurige bericht: onze 19-ja
rige poes overleed, precies een
week nadat we weg waren. We
hebben snikkend voor ons note
book gezeten. Mailwisselingen
over en weer, ongeloof, vragen,
overpeinzingen, mooie herin
neringen. Dan het besef dat het
echt is, hoewel het nog steeds
een beetje onwerkelijk voelde. Je
weet dat het zo is, maar je kunt
het gewoon nog niet bevatten.
We hadden afgesproken haar te
laten invriezen. Hoe vreemd blij
waren we bij thuiskomst, dat we
haar nog even hebben kunnen
aanraken, een laatste knuf, het
zelf kunnen aanschouwen dat
ze daadwerkelijk geen zuchtje
adem meer uitblies. Ik denk dat
iedereen dat nodig heeft, iets
tastbaars, om echt te kunnen
accepteren dat iemand er niet
meer is.
Maar bij vermissingen, ontvoe
ringen, vliegtuigcrashes, er zijn
vele situaties te noemen waar
bij nabestaanden nooit echt af
scheid van hun dierbaren (heb
ben) kunnen nemen. Alles blijft
een open einde houden. Nog
tientallen lichamen van veron
gelukte inzittenden uit de ge
crashte A320 Airbus van Air Asia,
die op de bodem van de Java Zee
liggen. Schoolmeisjes in Nigeria
die na de massaontvoering
nooit meer thuis zijn gekomen.
In tegenstelling tot de lichamen
van de twee vermiste jongeda
mes in Panama, die uiteindelijk
wel gevonden werden. Pas toen
kon dan ook echt met het rouw
proces begonnen worden.
Van het ene op het andere
moment nooit meer een lach
samen, nooit meer samen mot,
ineens voor altijd die lege stoel
omdat je diep in je hart nog al
tijd een kiertje hoop blijft hou
den. Op welke wijze is het leed
te verzachten voor de achter
blijvers? Wanneer is een open
einde sluitend? De angst, de
machteloosheid: je wilt zo veel,
maar kunt zo weinig, de totale
ontreddering. Toch zullen ook
zij uiteindelijk verder moeten,
hoe bovenmaats moeilijk ook…
Met alle denkbare kracht
voor verwerking: onein
dig, en in betaamde hef
tigheid. Het ‘niet weten’
voorbij.

Mandy Schoorl

Dit jaarlijks terugkerend project is bedoeld om het voorlezen

Column
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 5 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 4 en
de verdere in week 4 door het college genomen besluiten
zijn in week 5 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

BENOEMING LID VAN DE GEMEENTERAAD

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort,
maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat J.
Cohen, (Han), wonende te Zandvoort, bij besluit van dinsdag 20 januari 2015 benoemd is tot lid van de raad van de
gemeente Zandvoort.
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan
wegens het overlijden van C.R. Simons.
Plaats:
Datum:

Zandvoort
dinsdag 20 januari 2015

De voorzitter voornoemd,
dhr. N. Meijer

Arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort vastgesteld

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende
bekend. Het college heeft in de vergadering van 20 januari
2015 de volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort vastgesteld.
- Wijziging van de CAR-UWO i.v.m.:
• stage- en werkervaringsplaatsen voor jongeren en
werkzoekenden
• opeenvolgende aanstellingen
• opbouw en opname vakantieverlof tijdens ziekte en
de vervaltermijnen van verlof
• salarismaatregelen
• verruiming van de einddatum van de na-wettelijke
uitkering
• verruiming vakbondsverlof
In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt
de gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht
wederom te zijn vastgesteld.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Max Euwestraat 43, plaatsen dakkapel, ingekomen 16
januari 2015, 2015-VV-013.
- Strandafgang Zuiderduin 2, uitbreiden strandpaviljoen,
ingekomen 19 januari 2015, 2015-VV-014.
- Max Planckstraat 27, verbouw bedrijfspand, ingekomen
20 januari 2015, 2015-VV-015.
- Strandafgang Paulus Loot 6, veranderen deel strandpaviljoen, ingekomen 22 januari 2015, 2015-VV-016.

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Locatie tussen Vogelenzangseweg in Vogelenzang langs
uitspanning Oase en ecoduct
- Zandvoortselaan in Zandvoort, aanleg fiets- en voetpad,
ingekomen 22 januari 2015, 2015-VV-017.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Zandvoortselaan 165, aanpassen technische ruimte, verzonden 20 januari 2015, 2014-VV-183.
- Diaconiehuisstraat 24, veranderen bestemming “detailhandel” naar “wonen” met een aan huis gebonden schoonheidssalon, verzonden 20 januari 2015, 2014-VV-192.
- Frans Zwaanstraat 42a, plaatsen dakkapellen, verzonden
20 januari 2015, 2015-VV-007.
- Voltastraat 1, plaatsen 3 kozijnen en verwijderen dragende
binnenmuur, verzonden 22 januari 2015, 2014-VV-193.
- Potgieterstraat 34, plaatsen dakopbouw, verzonden 22
januari 2015, 2014-VV-194.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Lijsterstraat 6a, kappen twee dennen voortuin, verzonden
20 januari 2015, 2014-VV-187.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een

bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop.
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de
donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023).
Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden
10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor
publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Heeft u een boodschap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Ronald Arnoldt: 06 - 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl of Ingrid Muller: 06-24530167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Het Wapen van Zandvoort bestaat dit jaar 125 jaar. Dat wordt gevierd met een groot aantal
evenementen, te beginnen op zaterdag 14 februari met een knallend carnavalsfeest.

Brigitte van Eig en Rob Peters hebben het Wapen van Zandvoort weer aan de praat gekregen

Het Wapen, gelegen aan het
knusse Gasthuisplein, kent
een rijke historie vol ups en
downs. In 1890 duikt de naam
Wapen van Zandvoort voor het
eerst op. Het café was toen zo
groot als de huidige voorkant,
het gedeelte waar de bar staat,
zeg maar. De rest is later aan
gebouwd.
Sinds april 2013 wordt deze
unieke bruine kroeg gerund
door Rob Peters. Een jaar later
kwam daar Brigitte van Eig bij.
Samen hebben ze er in korte
tijd weer een goedlopend
café-restaurant van gemaakt,
waar inmiddels al vele leuke
activiteiten hebben plaatsge
vonden, die een groot publiek
trokken.
Rob: “Toen ik hier begon was
het café in feite zo dood als
een pier. Het was een paar jaar
dicht geweest, dus de loop was
er helemaal uit. Maar lang
zaam aan kwamen er steeds
meer Zandvoorters even een
kijkje nemen, veelal uit nieuws
gierigheid. Toen ze merkten dat
ik de oude sfeer van vroeger
probeer terug te brengen, wist
ik hun vertrouwen langzaam
aan te winnen. En toen Brigitte,
een vertrouwd horecagezicht

in Zandvoort, er ook nog eens
bij kwam, wist ik het zeker: dit
is mijn kroeg!”
Rob glundert als hij het over
Brigitte heeft: “Mijn liefde
voor haar is ontstaan hier in
het Wapen, tijdens een feestje
hier in mijn eerste jaar. Er was
meteen een klik. En toen ik haar
later bij Laurel & Hardy weer
tegen kwam, sloeg de vonk de
finitief over.” Sindsdien doen ze
er samen alles aan om van het
Wapen een succes te maken.
Rob voornamelijk achter de bar
en Brigitte achter het fornuis
als een ware keukenprinses.
Naast de ‘gewone’ kaart verzint
ze elke week een apart week
menu met verse producten.
Heel af en toe maakt Brigitte
in de keuken plaats voor een
gastkok, die dan voor een groot
gezelschap een diner maakt.
De aftrap voor het jubileum
programma is zoals gememo
reerd op zaterdag 14 februari
met een ouderwets carnavals
feest. Rob: “Mij is door gasten
verteld dat het carnaval in
het Wapen in de jaren tachtig
een megafestijn was. Het was
er dan zo druk dat de ramen
moesten worden beschermd
met houten planken. De bier

Afhaalpunten
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis
verspreid. Mocht het onverhoopt een keer gebeuren
dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de
volgende afhaalpunten terecht:

kraan stond drie dagen lang
constant open, zo gaan de
verhalen”, zegt hij. Brigitte en
Rob hopen die sfeer een beetje
terug te halen tijdens het car
navalsfeest op 14 februari. Het
zou leuk zijn als oud-Schar
rekoppen en -Schuimkoppen
acte de présence geven, dan
kunnen zij de jongeren leren
hoe je ouderwets carnaval kunt
vieren in Zandvoort. Wie weet
keren de gouden carnavalsja
ren dan weer terug in het dorp.
Als de kruitdampen van het
carnaval nog maar net zijn
opgetrokken, volgt op zon
dagmiddag een muzikale
Valentijnsmiddag onder de ti
tel ‘Love is in the Air’. Johannes
van Staa en Michael Knubbe
zullen met hun inspirerende
muziek de liefde een handje
helpen. Op het feestprogram
ma voor 2015 staan verder nog
leuke evenementen, waaron
der van 20 t/m 22 februari het
Biljart Triathlon Toernooi, op
28 februari een Walking Diner
met ouderwetse gerechten en
een Golden Oldies Avond op 21
maart met muziek uit de jaren
’60, waarbij, zo zegt Brigitte,
het leuk zou zijn als iedereen
in de kleren van die tijd zou ko
men. Later in het jaar volgt nog

een Biermarkt met speciaal
bieren, een Mosselfestijn, een
speciale editie van Jazz Behind
the Beach en het André Hazes
Meezingfeest.
Volgens Rob heeft iedereen
in Zandvoort wel iets met
het Wapen van Zandvoort. En
omdat er in dit jubileumjaar
de komende maanden regel
matig verhalen over het oude
en het nieuwe Wapen in de
Zandvoortse Courant zullen
verschijnen, roepen Brigitte
en Rob iedereen op die iets
bijzonders of leuks over het
Wapen weet, contact met een
van hen op te nemen. Ook oude
foto´s zijn welkom. Telefonisch
contact via 023-7431556, mai
len kan naar wapenvanzand
voort@kpnmail.nl.
De bedoeling is om het jubile
umjaar af te sluiten met een
groot slotfeest, waarbij ieder
een die iets met het Wapen
had of heeft welkom is. “Dat
moet als het ware één grote re
ünie worden. Dat is onze grote
droom.”
Gedurende het jubileumjaar
werkt het Wapen met speci
ale strippenkaarten. Wie wat
bestelt krijgt er één. Bij elke
consumptie krijg je een stem
pel. Bij tien stempels heb je
een volle kaart. Die worden tij
dens het slotfeest in een grote
bak gestopt en daaruit trekt
Brigitte drie kaarten. De win
naars kunnen rekenen op hele
mooie prijzen!
Het Wapen van Zandvoort is ge
opend op dinsdag vanaf 17.00
uur (de keuken is dan geslo
ten) en woensdag tot en met
zondag vanaf 15.00 uur. Wie
op de hoogte wil blijven van
alle activiteiten in het Wapen
kan terecht op www.facebook.
com/WapenVanZandvoort. En
vanaf half februari komt er een
speciale Facebook-site in de
lucht onder de naam 125 jaar
Het Wapen, waar ook alle acti
viteiten te vinden zijn.

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Column
2015: wat is er
veranderd?
Wat merkt u van de veranderingen in de zorg na 1 januari 2015?
Heeft u minder hulp in huis,
komt de thuiszorg minder vaak,
of juist vaker?
De grootste verandering voor
ons allemaal, burger en zorg
aanbieder, is dat we meer dan
tevoren -in goed overleg met
u- bespreken: ‘wat kan u zelf,
wat kan uw omgeving doen?’
Vervolgens wordt gekeken
wat door vrijwilligers of bij
voorbeeld door Pluspunt kan
worden gedaan. En pas dan
zal er professionele zorg en
ondersteuning ingezet kunnen
worden.
Organisaties die thuiszorg of
andere ondersteuning thuis en
in ontmoetingscentra bieden,
moeten kunnen aantonen aan
gemeenten en zorgverzeke
raars dat ze op deze wijze tot
de inzet van zorg, de afspraken
met u, zijn gekomen.
Voor de hele samenleving een
grote verandering. Het ‘recht
op zorg’ vervalt, er wordt eerst
gekeken wat iemand met
zijn omgeving (mantelzorg)
zelf kan doen en pas daarna
kan zorg en ondersteuning
aanvullend worden ingezet.
Uiteindelijk wil de overheid
een bezuiniging realiseren. Er
komen steeds meer ouderen,
want gemiddeld worden we
ouder, we blijven langer thuis
wonen, de middelen moeten
nu en naar de toekomst meer
verdeeld worden.
Zelfredzaamheid, eigen kracht,
eigen regie, allemaal woorden
die inhoud gaan krijgen. Dat is
voor de zorgverleners samen
met u een grote uitdaging. In
plaats van ‘zorgen voor’, gaan
we over naar ‘zorgen dat’ … u
naar uw maatstaven zo goed
mogelijk zelfstandig kunt le
ven, en daarbij de zorg ont
vangt die u aanvullend nodig
heeft.
Hier hebben we elkaar bij
nodig, samen bereik je meer.
Ter ondersteuning komen er
steeds meer hulpmiddelen en
informatie zodat u het heft
in eigen hand kan nemen. De
website www.al
leszelf.nl is daar een
voorbeeld van. Deze
website geeft veel in
formatie en tips over
hoe u zo lang moge
lijk zelfstandig thuis
kunt blijven wonen.

Gré Wiskerke-Hulshof,
Amie Ouderenzorg

125 jarig bestaan Wapen van Zandvoort
wordt groots gevierd
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Basketbal

Handbal

Tweede helft zorgt voor winst Lions heren
De heren van Lions hebben zaterdag in de eigen Korver
Sporthal het Heemskerkse Maple Leaves in de tweede helft

verslagen. De eerste helft was het een gelijk opgaande

strijd, mede door de zwakke leiding. Twee totaal niet kundige scheidsrechters waren door de vereniging opgesteld

om deze wedstrijd te begeleiden, waardoor de wedstrijd
bijna uit de hand liep.

Lay up van Jaap van der Meij

Lions begon niet geconcentreerd
aan de wedstrijd en was duide
lijk niet fel genoeg om het hun
tegenstanders moeilijk te ma

ken. Jaap van der Meij was pas
in de 5e minuut (!) in staat om
voor de eerste punten voor onze
plaatsgenoten te zorgen. Het

eerste kwart was dan ook voor de
gasten uit Heemskerk. Lions be
leefde in het tweede kwart een
wederopstanding. Van der Meij
wiste telkens Niels Crabbendam
onder het bord te bedienen en
de lange center van Lions was
hem daarvoor zeer dankbaar. De
rust ging in bij een 39-34 stand
in Zandvoorts voordeel.
Na de rust ging Crabbendam
door op de ingeslagen weg,
waardoor Lions een redelijk
grote voorsprong op kon bou
wen. Het vierde kwart was
weer voor de gasten maar dat
deerde Zandvoort niet. De teller
stond uiteindelijk stil bij 55-44.
Daarmee stijgen de Zandvoortse
leeuwen naar de tweede plaats
op de ranglijst. Topscorer bij
Lions was Niels Crabbendam
die 26 punten liet aantekenen.
De overige spelers kwamen niet
in de dubbele punten. Volgende
week spelen zowel de dames als
de heren een uitwedstrijd.

Biljart

Dick Pronk smaakmaker van de week
Terwijl de teams Café Keur 1 en 3 afgelopen week tegen
Hugo Bloemenshop en 1e Aanleg verliespunten moesten
incasseren, wist het tweede team tegen het sterke Yverda maar liefst een 12-6 overwinning binnen te halen. Dick
Pronk was daarin zeker de smaakmaker.

Vorige week donderdag was
Pronk in de uitwedstrijd tegen
Yverda in perfecte vorm, hij liet
zijn tegenstander zelfs twee keer
in het stof bijten. De eerste partij
won hij in 24 beurten en de twee
de in 23. Maar ook teamgenoten
Cees de Jong en Frans Blom wis
ten duidelijke winstpunten te
noteren waardoor de einduitslag
van 12-6 dik verdiend was.
Met de twee andere teams van
Cafe Keur gaat het nog niet op
timaal. Steeds weer weten zij be
langrijke ontmoetingen net niet
met winst af te sluiten en blijven
daardoor nog te ver weg van de
gewenste kopposities.

Samen overgewicht te lijf
Binnenkort start in Zandvoort een nieuwe groep Family
Fit. Ben je tussen de 12 en 18 jaar en heb je licht tot ernstig

overgewicht? Meld je dan nu aan voor Family Fit en leer in
9 maanden een gezonde, sportieve leefstijl aan en dring

jouw overgewicht terug. Dankzij subsidie kost deelname
slechts € 30.

Family Fit! start met een kennis
makingsgesprek. Samen met pro
fessionals van de Opvoedpoli en
een voedingsadviesbureau wordt
je huidige situatie besproken en
14

vervolgens je persoonlijke doel
met betrekking tot een gezonde
en sportieve leefstijl bepaald.
Na het kennismakingsgesprek
gaat het programma verder in

vier verschillende onderdelen:
Weerbaarheidstraining; Voeding
en gedrag; Groepsfitness;
Sportoriëntatie lessen.
Kortom, Family Fit is een com
pleet programma. Ben jij en
thousiast geworden? Meld je
dan aan bij Joyce Möhringer
via info@familyfit.nu of bel
eerst Sportservice HeemstedeZandvoort (tel. 5734679) voor
meer informatie.

ZSC wint in Volendam
Het dames handbalteam van ZSC heeft zondag in Volendam een mooie overwinning geboekt op de reserves van
Kras/Volendam, een van de topclubs in Nederland. In de
thuiswedstrijd moesten onze plaatgenoten nog de meer-

dere erkennen in de gastclub (14-15) maar nu trok Zandvoort aan het langste eind met maar liefst een eindstand
van 17-24.

Zandvoort was na dat onte
rechte verlies in de thuiswed
strijd dubbel gemotiveerd om
er nu iets moois van te ma
ken en dat lukte. “De eerste
helft ging redelijk gelijk op.
Wij liepen uit naar 6-9 maar
Volendam kwam terug tot
gelijke hoogte en dat resul
teerde in een ruststand van
11-12, in ons voordeel dus”, her
innert Romena Daniëls zich.
Na de rust begon ZSC heel
sterk, met name verde
digend. Volendam heeft
daardoor 10 minuten lang
niet kunnen scoren terwijl
Zandvoort uit kon lopen naar
11-17. “Aanvallend konden wij
mooie wissels inzetten, af
gewisseld met snelle breaks.
We bouwden een voorsprong
van 10 punten op. Volendam
werd erg gefrustreerd en ging
heel fysiek spelen, waarbij er
in een break-out zelfs een
aantal keer in de rug geduwd
werd. Ook het publiek van
Volendam werd wat onspor

tiever en bemoeide zich veel
met het spel”, aldus Daniëls.
In het laatste kwartier kreeg
Volendam veel penalty’s
mee waarvan de in topvorm
verkerende keepster Eline
Ravensbergen er drie wist te
stoppen!
“Volendam baalde enorm en
had zelfs moeite met handjes
schudden na afloop. Wij heb
ben als team erg hard geknokt
en deze wedstrijd gewonnen
door hard werken en goed sa
menspelen. En uiteraard door
Eline die een hele goede wed
strijd keepte”, sluit ze af.
Scores ZSC: Manon van Duijn:
8; Romena Daniëls: 6; Lucia
v.d. Drift: 5; Noëlle Vos: 3 en
Naomi Kaspers en Annelot
Kaspers wisten ieder een keer
te scoren.
Komende zondag speelt ZSC
om 10.30 uur in de Korver
Sporthal tegen het tweede
team van Vriendschap/TOB
uit Schagen.

Bridge

Uitslagen ZBC, ronde 3
De spanning was ook deze ronde bij de bridgers weer te

snijden, zowel op de woensdag als de donderdag. Tiny

Molenaar en haar nieuwe partner Martin Duijndam zijn
helemaal op elkaar ingespeeld en wisten in de A-lijn een

groot gat te slaan met de nummer 2: Redi de Kruijff &
Jan Kleijn.

Ook onderaan werd door diverse
paren gestreden om elke slag;
het verschil tussen degradatie
en veilig zijn bedroeg slechts
0,4%. Vier paren promoveer
den: Erna Meijer & Ans Verhage,
Armand d’Hersigny & Cees
Stekelenburg, Ingrid Morriën
& Tom Minderhoud en Lilian
Bosma & Kitty Melchers.
De donderdagbridgers lieten
zich ook niet onbetuigd. In de
A-lijn wisten Dik Polak & Kees

Blaas weer de 1e plaats te verove
ren, voor Fini van der Meulen &
Han van Vorselen. De opengeval
len plaatsen in deze lijn werden
ingenomen door Riet Slegers &
Ko Luijkx, Ingrid Morriën & Tom
Minderhoud (dubbele promotie
dus!) en Ciska Engelkes & Alien
den Heijer. De B-lijn werd ver
sterkt met de promovendi uit
de C-lijn: Ellen Vermeulen & Ad
Corver, Agnes Kuijpers & Wilma
Vennik en Simone Weijprecht &
Jeff de Rooy.
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Judo

Autosport

Glen Koper Noord-Hollands
kampioen 2015

Circuit Park Zandvoort
presenteert kalender 2015

Met enige regelmaat kunnen wij berichten over successen van Zandvoortse jonge spor-

Het zijn niet alleen autosportevenementen die het Circuit

verwijk Noord-Holland kampioen judo in de klasse tot 21 jaar onder 60 kilo 2015 is ge-

ten zoals de Runners World Circuit Run Zandvoort en Cycling

ters. Deze keer kregen wij het bericht dat judoka Glen Koper afgelopen weekend in Beworden.

Onze 19-jarige plaatsgenoot
heeft gedurende het toernooi
een perfecte prestatie geleverd:
hij won al zijn partijen, 5 stuks
inclusief de finale, op ippon (vol
punt). De finale won hij van zijn
clubgenoot Owen Corzillius.
Door dit kampioenschap heeft
Koper zich geplaatst voor de
Nederlandse kampioenschap
pen die in het weekend van
7 en 8 februari in Nijmegen
worden afgewerkt. Namens de
Zandvoortse Courant gefelici
teerd met het behalen van dit
kampioenschap.

Glen Koper (l.) in actie tijdens de finale

Voetbal

Benauwde winst voor SV Zandvoort
Zaterdagmiddag heeft het eerste elftal van SV Zandvoort

op eigen veld een benauwde winst geboekt op NFC. De op-

ponent uit Amstelveen nam op slag van rust een 1-0 voorsprong en wist die vast te houden tot vlak voor tijd. In blessuretijd sloeg Zandvoort alsnog toe en won met 2-1.

Deze kans was niet voor Maurice Moll weggelegd

Zandvoort had eigenlijk al
leen in de eerste 5 tot 10 mi
nuten wat last van NFC, dat
toen regelmatig bij keeper
Arnold Jongejan op visite
kwam. Daarna was het eigen
lijk eenrichtingverkeer naar
het Amstelveense doel. Onze
plaatsgenoten konden de kans
jes en de kansen echter niet
verzilveren. NFC kon niet meer
dan sporadisch aan de andere
kant komen zonder Jongejan te
verontrusten. Op slag van rust
lukte dat wel. Een mooie aanval
over de vleugel bracht de linker
vleugelspits in vrije positie die
deze kans niet aan zich voorbij

liet gaan, 0-1.
Na rust kwam het elftal van
trainer/coach Laurens ten
Heuvel zo mogelijk nog meer
gemotiveerd binnen de lijnen.
Aanval na aanval kreeg de NFCverdediging te verduren maar
wat spits Nigel Berg en zijn col
lega aanvallers ook probeerden,
het was het steeds net niet.
Wonderbaarlijke reddingen en
balletjes net naast waren aan
de orde van de dag.
Tot de 82e minuut. Berg mocht
een meter of 8 buiten het straf
schopgebied, recht voor het doel,

een vrije schop nemen. Via de
paal belandde de bal achter de
verbouwereerde NFC-doelman,
1-1. Er was nog even tijd en ge
zien de regelmatige blessure
bandelingen van NFC-spelers, ze
gingen om als kegels, was het
de verwachting dat de arbiter
van dienst wel een aantal mi
nuten zou bijtellen. Dat deed hij
inderdaad en Zandvoort kwam
massaal naar het 16-meterge
bied van de tegenstander. In de
93e minuut was het eindelijk
raak. Berg kon vanaf de rech
terkant de bal mooi voorzetten
waar Martijn Paap koppend de
doelman wist te passeren, hier
mee zijn tegenstanders met een
behoorlijke kater achterlatend;
Zandvoort eiste alle punten op.
Een wonderbaarlijke winst voor
Zandvoort dat gedurende de
hele wedstrijd beter was maar
dat lange tijd moeilijk in cijfers
kon uitdrukken.
Eindstanden overige wed
strijden 3e klasse B: VVC –
RKAVIC: 0-3; VEW – KHFC: 4-1;
Buitenveldert – De Meer: 0-1 en
de wedstri8jden Ouderkerk –
De Brug en SCW – EDO werden
afgelast. Door het verlies van
Buitenveldert en VVC staat SV
Zandvoort nu alleen op de twee
de plaats, achter EDO. Komende
zaterdag speelt SV Zandvoort
om 14.30 uur weer thuis. VEW
uit Heemstede is dan de tegen
stander.

Park Zandvoort presenteert, maar ook sportieve evenemenZandvoort. Naast de traditionele Paasraces, Pinksterraces en
Finaleraces, komen ook de Historic Grand Prix, de Zandvoort

Masters met de Formule 3 en een jubileum uitgave van de DTM

naar het Zandvoortse duinencircuit. Tevens komt de vorig jaar

nieuw ontstane Hankook 12H Zandvoort weer naar Zandvoort.
Racekalender 2015
28 februari
5e RallyPro Short Rally & NK Offroad
7 maart
Final 4
22 maart
AutoMaxx Streetpower
29 maart
Runners World Zandvoort Circuit Run
4+6 april
Paasraces
18 april
Stormloop
19 april
American Sunday
2+3 mei
Historische Zandvoort Trophy
10 mei
JapFest
23+25 mei
Pinksterraces
29+30 mei
Hankook 12H Zandvoort
6+7 juni
Benelux Open Races
13+14 juni
Cycling Zandvoort
20+21 juni
BRSCC EuroFest
28 juni
Italia a Zandvoort
10,11, 12 juli
DTM
2 augustus
Nationaal Oldtimer Festival, Paddock Porsche
& Great British
28, 29, 30 aug
Historic Grand Prix
18, 19, 20 sept
Zandvoort Masters
3+4 oktober
British Race Festival
10+11 oktober
Finaleraces
1 november
BimmerWorld
21 november
Zandvoort 500

Hankook 12h | Foto: Chris Schotanus

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Belli E Ribelli
Bibliotheek
Zuid-Kennemerland
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Grand Café Restaurant XL

Kwekerij Van Kleeff
Miss Hollie’s
Knutselkluppie
MMX Italiaans Restaurant
Pluspunt Boomhut
Pronto
Reco Autoschade
Sea Optiek
Taarten by Annet
Tasty Corner
Thalassa Strandpaviljoen 18
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
15
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BIJ PRONTO WONEN CRUQUIUS

Vele meubelen direct mee te nemen!
Elke
g
zonda
open!

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius
Spaarneweg 22
www.prontowonen.nl/winkel/cruquius
Openingstijden:
Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Pronto Wonen Cruquius

P

VRIJ PARKEREN!

2005 2015

10
jaar

5

11 e jaargang • week 6 • 5 februari 2015

Twitter

9

Zandvoortse
maakt #pgbalarm
trending topic

Steen

11

Eerste steen
van voormalig
KNRM boothuis

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

we vergunning aangevraagd bij de gemeente Zandvoort

voor de aanleg van een fiets- en voetpad Oase-Zandvoortselaan. Het eerder voorgestelde fietspad zou gedeeltelijk

door kwetsbaar natuur gaan en moest door een uitspraak
van het Europese Hof van Justitie aangepast worden om te
kunnen voldoen aan de aangescherpte natuurwetgeving.

Trouw

Sport

Kwekerij Van
Kleeff is krant al
10 jaar trouw

Turnsters blij met
donatie nieuw
wedstrijdtoestel

oplage 9.500 exemplaren

Hernieuwde aanvraag fietspad
Amsterdamse Waterleidingduinen
De provincie Noord-Holland heeft op 22 januari een nieu-

19

De aanleg van het fietspad
liep vertraging op door een uitspraak van het Europese Hof
van Justitie over het project
Verbreding A2. Deze uitspraak
had gevolgen voor projecten
in kwetsbare natuurgebieden, zoals het fietspad OaseZandvoortselaan.

www.zandvoortsecourant.nl

Glijpartijen op Zeeweg
Dinsdag zijn in totaal vijf auto’s door gladheid van de

weg geraakt op de Zeeweg. Opvallend is dat alle ongelukken bij dezelfde bocht ter hoogte van De Bokkedoorns zijn gebeurd.

Aangepast tracé

Het nieuw voorgestelde traject
loopt langs de noordoostelijke
rand van de Waterleidingduinen,
via een nieuwe fietsingang
naast uitspanning De Oase en
een schelpenpad door het bos,
om vervolgens aan te sluiten
op de bestaande Dienstweg
van Waternet. Een paar honderd
meter voorbij de Stokmansberg
buigt de route rechtsaf via een
schelpenpad richting de natuurbrug over de Zandvoortselaan.
Vanaf daar kunnen fietsers hun
route door het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland voortzetten, of afslaan richting de kust.
Nieuwe route voor aanleg fietspad

In 2010 zou de langgekoesterde
wens van de regio, een mooie
recreatieve fietsroute van
Haarlemmermeer naar de kust
met een veilige oversteek over
de natuurbrug Zandpoort, ein-

De Mannetjes

10 jaar later

delijk vervuld worden. De aanleg
van het fietspad was namelijk
ook een belangrijke voorwaarde
voor het verkrijgen van Europese
subsidie voor de natuurbrug.
Omdat er diverse protesten waren tegen het aanleggen van het
fietspad door de Amsterdamse
Waterleidingduinen werd
een klankbordgroep ingesteld. Die adviseerde een
tracé deels aan de rand en
deels buiten de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Daardoor
zou de impact op het unieke
struingebied beperkt blijven.

Wel wordt er een kleine doorgraving van een zanddepot ten
westen van de Stokmansberg
gemaakt. Er ontstaat een smalle duinvallei. Hier kan een flauw
oplopend, minder steil en veiliger fietspad aangelegd worden
dat de Dienstweg verbindt met
de oprit van de natuurbrug over
de Zandvoortselaan. Met dit tracé worden de natuurwaarden
niet aangetast, blijft het wandelgenot in de Amsterdamse
Waterleidingduinen behouden
en wordt een veilige recreatieve
fietsroute naar de kust gerealiseerd. De planning is om het
fietspad voor het einde van 2015
aan te leggen.

BETER MOBIEL
‘Je kunt wel stellen
dat we wat meer kleur
hebben gekregen’

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Foto’s: Mizzle Media/Laurens Bosch

De eerste glijpartij was ’s morgens rond half zeven, toen een
bestuurder de macht over het
voertuig kwijt raakte. De auto
kwam in een slip terecht en uiteindelijk in de middenberm tot
stilstand. De bestuurder kwam er
heelhuids vanaf en hoefde na een
controle door het ambulancepersoneel niet naar het ziekenhuis.
De bestuurder heeft naar eigen
zeggen nog licht contact gehad
met de auto achter hem, maar
die is doorgereden na het incident. Een latere passant is wel
gestopt en heeft de man hulp
geboden. Er was op dat moment
niet gestrooid op de Zeeweg, iets
wat later in de ochtend wel zou
gebeuren.

Zijkant

Toch kon dat niet voorkomen dat
dinsdagmiddag drie inzittenden
van een auto op vrijwel dezelfde
plek ook van de weg raakte. In
de bocht nabij de afslag van restaurant De Bokkedoorns raakte
de bestuurder de macht over
het stuur kwijt waarna de auto
uiteindelijk op zijn zijkant in de
berm belandde.
Zowel de bestuurder als de inzittenden, een vrouw en een kind,
konden zelfstandig de auto verlaten. Zij zijn in de ambulance
nagekeken en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.
Een berger heeft later het voertuig opgehaald, waarna de weg
is vrijgegeven

10 februari om 20.00 uur: Raadscommissie Bestuur
en Middelen. Kijk op www.zandvoort.nl/bestuur/
gemeenteraad voor de vergaderstukken.
Gemeente Zandvoort

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
1

Familieberichten
Een kaart, een bloem, een zoen.
Ze kunnen zoveel voor je doen
en geven kracht om door te gaan.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

Hier uw advertentie?
UIT VA ART VERZORGING

Informeer naar
de mogelijkheden

Dit gedicht drukt onze gevoelens uit van dank voor de steun
en het medeleven die wij mochten ontvangen na het heengaan van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Cornelis Kerkman
Kees

Waterstanden

Erika

en bel Ingrid Muller:

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

06-2453 0167

Uit aller naam:
Bennie Kerkman - Wijnands
Zandvoort, februari 2015
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Jeroen
Nooit meer jij

Wat overblijft is de herinnering
aan liefde, zo warm en zuiver
tussen jou en mij.
Roos

Nieuwe eigenaar
Lunchroom Rabbel
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Bijna tijd voor
Kids Adventure Week

Lunchroom Rabbel is sinds gisteren in andere Schoolvakantie in februari saai? Echt niet! Want
5 februari 2009

5 februari 2015
Lieve Ien,

Zes jaar geleden nam jij voorgoed afscheid.
De wereld is anders zonder jou.

		

handen overgegaan. Het bedrijf met het zon- in Zandvoort hoef je je nooit te vervelen! Bij ons
nige terras op het Kerkplein wordt nu door Mar- zijn kinderen namelijk de baas tijdens de Kids
cel Busscher geëxploiteerd. Busscher is in hart Adventure Week van 21 tot en met 28 februari.
en nieren een horecabeest die lang op zijn kans
heeft gewacht en nu dan zijn droom werkelijkheid ziet worden.

Tom

Burgerlijke stand
19 januari - 25 januari 2015

Eva van der Mije was kinderburgemeester in 2014

Geboren:

Arie Wijnand, zoon van: Paap, Arie
Anton en: Burger, Tamara Martina
Maui Claire Marianne, dochter van: van
Duijvenbode, Bastiaan en: Hoyng, Julie Claire

Getrouwd:

Hoogendoorn, Cornelis Franciscus
en: de Groot, Nienke Naomi

Overleden:

Kroone, geb. van Zanten, Johanna Maria, geb. 1925
Scholts, Jacobus Johannes Petrus, geb. 1943
de Vries, Gerrit, geb. 1921

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Ds. C. van Rijn uit Sneek
RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastor Th.W. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastoor M. Wagemaker
Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl
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Het zonnige terras van Rabbel

Busscher wil zijn gasten een soort ‘Rabbelbeleving’ gaan
geven. Dat wil hij doen door mooie, verse gerechten voor
een redelijke prijs te serveren. En dat zal zeker gaan lukken, gezien de nieuwe kaart die zijn chef in elkaar gezet
heeft. Zijn filosofie klinkt overal in door. Het ontbijt, een
kopje koffie met een lekker gebakje, de lunch en de aangeklede borrel zijn dik in orde. Busscher heeft zich omringd door een enthousiaste jonge ploeg medewerkers
die u vriendelijk zullen bedienen.
“Waar we ons ook op richten zijn arrangementen, feesten
en partijen. We hebben ruimte binnen voor ongeveer
90 gasten”, zegt hij. En dan natuurlijk dat terras. Dat is
schitterend gesitueerd, aan de zonkant van het Kerkplein.
Vanaf 08.00 uur kunt u al bij Rabbel terecht voor bijvoorbeeld een ontbijt. De sluitingstijd is variabel. “Als
het ’s zomers mooi weer is, zullen we om 17.00 uur onze
gasten echt niet wegsturen. Dan gaan we gewoon door
met wellicht een dagschotel”, zegt Marcel.
Rabbel heeft tot en met zondag een openingsaanbieding. Een broodje huisgemaakte bal gehakt voor slechts
€ 3!

Houd jij van vieze, creatieve, leuke, stoere, gekke en
toffe activiteiten? Dan is de Kids Adventure Week echt
iets voor jou! Iedere dag heeft een thema en de activiteiten die op die dag georganiseerd worden passen
bij dat thema. Zo kun je op Stoere Zaterdag een kijkje
nemen bij de antislipschool, duik je op Doe Dinsdag
in het diepe bij het Kids Dive Camp en wordt er op
Wonderlijke Woensdag een vossenjacht georganiseerd.
Er is zó veel te doen!

Kinderburgemeester

Om alles in goede banen te leiden wordt er een
Kinderburgemeester aangesteld. Hij of zij heeft een
erebaan tijdens de Kids Adventure Week en krijgt daarom ook de ambtsketting van de ‘echte’ burgemeester
overhandigd. Verder krijgt ‘de baas van Zandvoort’ een
aantal officiële taken te vervullen. Lijkt het jou leuk
om in de voorjaarsvakantie Kinderburgemeester van
Zandvoort te zijn? Solliciteer dan naar deze speciale
functie bij VVV Zandvoort. Het kan tot 6 februari.
Ben je benieuwd wat er allemaal te doen en te beleven
is tijdens de Kids Adventure Week? Kijk dan snel op
www.kidsadventureweek.nl. Hier kun je je ook opgeven
voor de activiteiten en vind je meer informatie over het
Kinderburgemeesterschap.
Zin in de Kids Adventure Week? = Zin in Zandvoort!
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Eindelijk weer carnaval
in Scharregat

Wim Gertenbach College
ging naar Winterberg

In een grijs verleden was Zandvoort in de gebieden onder

Vorige week vrijdag stond de traditionele Gertenbach trip

noord Nederland. Onze gemeente kende op een gegeven

rug, even tijd voor de broodnodige ontspanning dus.

moment zelfs drie carnavalsverenigingen. Toch ging het ter

naar de sneeuw gepland. De proefwerkweek was achter de

ziele, met als gevolg dat we al een aantal jaren alleen nog

het kindercarnaval kennen. Maar daar moet verandering in
komen volgens de organisatie van Sportcafeest.

Leerlingen glijden naar beneden

Danny van Soest en Jessica Wijnands

Na een aantal keren de koppen bij elkaar gestoken te hebben, heeft men de handschoen
opgepakt: Zandvoort krijgt
zijn carnaval terug. Er wordt
een feest georganiseerd in
het Sportcafé naast de Korver
Sporthal, zei het wel op een wat
kleinere schaal. De locatie is uitermate geschikt voor zo een
feest want er is totaal geen last
voor omwonenden, hoe hard de
muziek ook staat.

Scharregat

Volgens de organisatie gaat
Zandvoort weer omgedoopt
worden tot Scharregat, de bijnaam van de Zandvoorters.
Zaterdag 14 februari (Valentijns
dag) is het zover. Feestvierders
zijn welkom vanaf 19.30 en het
hossen, springen en gein maken gaat door tot 01.00 uur.
Entreekaarten zijn te koop
bij de officiële verkooppunten: Dobey Zandvoort (Grote
Krocht 28) en Sportcafé

Zandvoort (Duintjesveldweg
1a) of bij Jeroen van Soest, Brett
Disseldorp, Marcel Draijer, Ben
de Jong, Allison de Jong en
Danny van Soest.
Voor de kosten hoef je het niet
te laten. De kaarten kosten
slechts € 2,99! Maar wees er
snel bij want er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar en….op=op!
Verder zijn er twee spelregels
waar een ieder zich aan moet
houden: de entree is wegens
de strenge alcoholwet alleen
voor personen van 18 jaar en
ouder. Daar wordt aan de deur
op gecontroleerd. Binnen mag
absoluut niet gerookt worden,
daarvoor staat er buiten een
speciale tent opgesteld. Verder
is het niet verplicht om verkleed
te komen, maar de organisatie
stelt het natuurlijk wel bijzonder op prijs. Meer informatie is
te vinden op www.facebook.
com/SportcafeestZandvoort.

Om 05.00 uur vertrok een grote dubbeldekker met daarin
76 leerlingen en 8 begeleiders
richting Sauerland. De voorspellingen waren goed, er lag een
mooi pak sneeuw in Sauerland,
en de wegen waren geprepareerd. De heenreis verliep dan
ook voorspoedig. Tot 20 km voor
Winterberg. Daar waren enkele
vrachtauto’s, wat later bleek zonder winterbanden, geschaard
waardoor de weg volledig geblokkeerd was. Een oponthoud van 3
uur! Docent Guus van Dee, die
met zijn eigen auto vooruit was
gereden, regelde dat de leerlingen direct na aankomst de latten
konden onderbinden.
De vele beginners kregen vak-

kundige instructie waardoor ze
’s avonds als volleerde afdalers
de pistes af suisden. De meer gevorderde skiërs maakten mooie
tochtjes door het gevarieerde
gebied. Drie uur skiën en snowboarden, daarna eten en uiteraard après-ski. Omdat de buschauffeur zijn 9 uur rust moest
hebben, kon er ’s avonds nog even
geskied worden op de verlichte
pistes. Skiën bij maanlicht, wie
wil dat niet?
Er raakte niemand gewond, niet
onbelangrijk natuurlijk, zodat
iedereen moe maar voldaan in
de bus stapte voor de terugreis.
Diep in de nacht kwamen ze in
Zandvoort aan, een mooie ervaring rijker.

Eerder een zittend raadslid
overleden in raadsperiode
De begin januari plotseling overleden Carl Simons (OPZ)
was niet het eerste zittende raadslid dat tijdens zijn raads

periode is overleden. In juli 1985 is Jaap Koning (GBZ) komen te overlijden tijdens zijn raadsperiode. Daarnaast is in
1996 Jons Dommeck (PvdA) als zittend raadslid overleden

Cartoon - Hans van Pelt

Burgemeester Fenema met rechts wethouder Tates

Tot slot is wethouder Gerrit
Tates in een raadsperiode ook
overleden. Tates kwam op 5 oktober 1962 te overlijden in zijn
tweede periode als wethouder
nadat hij twee periodes raadslid was geweest. Hij was weliswaar wethouder maar toentertijd was een wethouder nog

lid van de raad. Dat is pas bij de
invoering van het duaal stelsel,
in 2001, veranderd. Toen werd
er een scheiding gemaakt tussen het bestuur, burgemeester
en wethouders, en de controle
daarop door de gemeenteraad
en waren de wethouders geen
lid meer van de gemeenteraad.

… zijn de 10 jaar omgevlogen.
Het lijkt als de dag van gisteren dat ik ‘ja’ zei tegen Peter
en Gillis Kok om mee te werken aan de Zandvoortse krant.
Voordat ik ja zei had ik, met
een korte tussenpauze, drie
jaar lang columns geschreven voor de betaalde krant
‘Het Zandvoorts Nieuwsblad’.
Ook onder het kopje ‘Volgens
mij’. Dit om aan te geven dat
mijn pennenvruchten over het
reilen en zeilen in ons dorpje,
mijn mening is. Niet iedereen
kan zich daar in vinden: dat is
dan jammer. Maar ik zit er niet
mee want het is nog steeds
volgens mij en niet volgens
de mening van de lezer.
In mijn eerste column uit 2005
stel ik de nieuwjaarsboodschap van onze burgervader
Van der Heijden ter discussie.
Zijn goede voornemen was
‘ja’ zeggen voor een fusie met
de omliggende gemeenten
Heemstede, Bloemendaal en
Bennebroek. Het zou één grote Heembloembroeksezand
kustplaats worden. Daar
moest ik toen en ook nu echt
niet aan denken.
Ondertussen heeft er wel
een kleine aardverschuiving
plaatsgevonden. Een aantal
Zandvoortse ambtenaren is
naar Haarlem verhuisd. Is dat
het begin van het einde? Nog
even dan staat het raadhuis
aardig leeg en kunnen wij
het aangebouwde gedeelte
afbreken. Of misschien een
mooi theater van maken? Er
zijn genoeg invullingen voor
lege panden.
Inmiddels is het zwembad van
Sonneveld gesloopt en kan je
goed zien dat het Dolfirama
staat te verpieteren. Kennelijk
zit men daar goed mee in de
maag. Ik ben benieuwd hoe
het daar over 10 jaar uit zal
zien.
Natuurlijk bestaat deze krant
dan nog steeds. Er gebeurt
elke week zoveel dat je nog
eens 10 extra pagina’s zou kunnen vullen. Voor hun inzet en
uithoudingsvermogen geef ik
Gillis en Peter een 10 met een
griffel. Want soms was
het best moeilijk. Met z’n
allen gaan wij er weer 10
jaar tegen aan. Voor, door
en over Zandvoort.

Nel Kerkman

de grote rivieren bekend om het grootste carnaval van

Column
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Evenementenagenda
c

8 februari 2015

Onder leiding van Jolanda Meier maken we om de
week een mooi bloemstuk. U kunt thuis dan nog 14
dagen nagenieten van u fleurige creatie. met Koningsdag maken we een corsage. De gemaakte bloemstukken zullen pas in de periode van het jaar (Pasen,
voorjaar, Koningsdag).
Woensdag 14:00 – 15:30 uur
4 maart t/m 13 mei

Portugees
Voor mensen met enige of een klein beetje ervaring
van de Portugese of Spaanse taal.
Maandag 19:30 – 21:00 uur
16 februari t/m 20 april

Frits Landesbergen, vibrafoon
Jean Louis van Dam, piano
Eric Timmermans, bas
Eric Kooger, slagwerk

7 Van Kessel Live - Café Neuf, aanvang 21.00 uur
8 Jazz in Zandvoort - met als gast Frits Landesbergen.

Entree € 15,- | Gebouw de Krocht

Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

14 Zandvoorts carnaval - Sportcafé Zandvoort
in Korver sporthal, 19.30 – 01.00 uur

14 Valentijns bridgedrive - Bibliotheek Zandvoort
15 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

Tuincentrum

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

15 Classic Concerts - met Wiebke Goetjes.

GEOPEND:

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Zondag gesloten

Circus Zandvoort

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Bioscoopprogramma
5 februari tm 11 februari

Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken
en niet weet hoe, of voor mensen die meer techniek
willen leren met quilten. Houdt u van handwerken
en lapjes? U leert hier de basistechnieken en vervolg
techniek van quilten.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
6 februari t/m 17 april (om de week)

Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. Wij werken aan lichaamshouding, buikspieren,
grondoefeningen en doen een jazzdans combinatie.
Donderdag 14:30 – 15:30
t/m 23 april

Nederlands
Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen
Donderdag 10:00- 12:00
startdata elke donderdag

iPad, optimaal gebruik
om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus
van 6 bijeenkomsten. U ontvangt een hand-out.
Vrijdag 13:00- 15:00
20 februari t/m 27 maart

PADDINGTON (NL)  première!
WO om 13.30 uur

SPONGEBOB:

SPONS OP HET DROGE (3D/NL)

zoekt bezorger en medewerker bediening

DO TM DI om 21.15 uur

Eisen:
- Rijbewijs
- Horeca-ervaring
- Stressbestendig
- Spreekt Engels, Duits (pre)

FILMCLUB:
MR. TURNER

Biografie met 4 OSCAR-nominaties!
WO om 19.30 uur

Interesse?
Bel: 023-5713796 of 06-27827285

VERWACHT:
FIFTY SHADES OF GREY
 vanaf 12 februari

Restaurant Rimini
Boulevard Barnaart 20, 2041 JA Zandvoort
www.riminizandvoort.nl

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon

Op vrijdag 26 juni is de expositie in de
ontvangstruimte van Pluspunt.
Eigen bijdrage voor deze 12 bijeenkomsten:
€ 25,- incl. materiaalkosten en koffie.

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Ronald Arnoldt: Tel. 06 - 1020 9294
ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Advertentie acquisitie:

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Overige dagen op afspraak.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Geldig voor heel 2015!

12 bijeenkomsten:
vrijdag 27 maart t/m 19 juni
van 13:00 – 16:00 uur

GOOISCHE VROUWEN 2

INTERSTELLAR  laatste week!

Hét APK keurstation

Lang Leve de Kunst,
een kunstzinnig senioren project.

ZA / ZO / WO om 13.30 & 15.30 uur
(m.u.v. 11/2 13.30 uur)

 laatste week!
DO TM DI om 19.00 uur

Bezorger en medewerker bediening (m/v)
gezocht voor vrijdag t/m zondag,
andere dagen als oproepkracht.

Autobedrijf Zandvoort
Ook verzorgen wij op dinsdagmorgen voor Senioren, in
samenwerking met Seniorweb Haarlem, Windows 8
cursussen (voor beginners en overstappers) en
Tablet cursussen voor de Android Tablet.

h
a februari

aanvang 20.30 uur

Patchwork – Quilten

Jazzdance 55 plus

februari

6 Jazzy Lounge club - Café Neuf, aanvang 21.00 uur
7 Dolderman Dansavond - Theater De Krocht,

Aanvang 14.30 uur

Bloemschikken

februari b
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Zandvoortse lost met twitterbom
landelijk pgb-probleem op

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Met haar tweet, waarin zij klaagt over de trage uitbetaling door de Sociale Verzekeringsbank van de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) aan de zorgverleners, heeft Marije ten
Broeke het voor elkaar gekregen dat de verantwoordelijke staatssecretaris Van Rijn onmid-

dellijk heeft ingegrepen. Hij heeft beloofd dat de zorgverleners binnen vijf dagen hun salaris krijgen.

Marije met haar kinderen Pleun en Sofie

Ten Broeke krijgt een pgb voor
haar zoontje Pleun, die aan
een spierziekte lijdt. “Van dat
bedrag betaalde ik de zorgverleners die Pleun helpen. Maar
sinds 1 januari maakt de SVB
(Sociale Verzekerings Bank, red.)
het geld rechtstreeks over naar
die zorgverleners. Die moeten
nu dus al ruim een maand op
hun geld wachten, omdat het
SVB het niet aankan. Dat is heel
irritant, want voor die zorgmensen is het inkomen waar ze van
moeten leven”, legt ze uit.
Marije: “Ik had al een aantal keren gebeld naar de SVB om mijn
ongenoegen te uiten over de
trage betalingen van het pgb.
De eerste keer kreeg ik nog wel
een leidinggevende aan de lijn,
maar later werd ik alleen maar
afgescheept. Afgelopen vrijdag
was ik zo boos geworden dat ik
besloot met een andere gedupeerde op twitter een hashtag-

bericht te plaatsen onder de
noemer #pgbalarm.”
Dat haar twitterbom zo veel zou
losmaken had de Zandvoortse
niet verwacht: “Ik twitter normaal niet zoveel. Maar nu was
ik het zat. Twitter en Facebook
stroomden onmiddellijk vol
met verontruste reacties van
ouders en zorgverleners. In
twee dagen tijd hadden we
15.000 volgers, waarmee het
in de top tien van meest besproken zaken op het sociale
netwerk kwam. Inmiddels zijn
er al meer dan 35.000 volgers.”

wilde me in hun programma of
in hun krant. Nou houd ik niet
van in de belangstelling staan,
maar voor de goede zaak heb ik
het toch maar gedaan”, vertelt
ze. En dus was zij te zien in Hart
van Nederland en bij TV NoordHolland, de Volkskrant bracht
een groot verhaal over haar
en Humberto Tan wilde haar
in zijn RTL late Night-show.
“Mijn kinderen Sofie en Pleun
vonden al die media-aandacht
prachtig, vooral Pleun was niet
bij de camera weg te slaan, terwijl hij normaal niet van drukte
houdt.”

Door de twitter-actie stond
het leven van Marije en haar
gezin meteen op zijn kop. “Zo
belde op zondag De Telegraaf
voor een verhaal en toen dat
er maandag in stond, met
een mooie foto van de kinderen en mij, werd ik overstelpt
met media-aandacht. Iedereen

“Al met al hebben we via
twitter ons doel bereikt.
Staatssecretaris Van Rijn heeft
ingegrepen, waardoor de zorgverleners alsnog hun loon krijgen en mogelijk komt er nog
een Kamerdebat over de pgbproblemen”, sluit Marije tevreden af.

ZANDVOORT SCHOON!? en de witgoedterreur…...
“Wat?..... Slingert die ouwe koelkast nu nog steeds door de straat? Dat is
toch helemaal niet nodig?......... “

Gemeente Zandvoort

Huishoudelijke apparaten als wasmachine, droger, vriezer of koelkast
gaan helaas niet een leven lang mee. En wat doe je dan als zo’n groot
apparaat stuk is? Sommige mensen zetten hun apparaten gewoon maar
buiten neer. Met het idee dat het apparaat mee moet met grof vuil. Maar
oude apparaten moeten apart verwerkt worden en kunnen dus niet bij
het grof vuil. U kunt ze kosteloos laten ophalen of afgeven bij één van
de aangesloten milieustraten. Raadpleeg de gemeentelijke website of
bel de gemeente: 023-5740200 (optie 1 in telefoonmenu) en u wordt
rechtstreeks verbonden met de ophaaldienst voor een afspraak.
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zandvoort ontwaakt!

Terwijl de Zandvoortse Courant
in 2005 voor het eerst het levenslicht zag stond ook toen
het nieuwe seizoen voor de
Zandvoortse strandpachters
er aan te komen. Ook in 2015
zijn de pachters al druk aan
het shovelen (‘schuiven’ in de
volksmond, red.). Want vanaf 1
februari mogen de bouwactiviteiten op het strand beginnen om de paviljoens op tijd
klaar te krijgen zodat de eerste
toeristen weer van harte welkom geheten kunnen worden.

cumenische voorbereidingsgroep Taizé
in de Agathakerk
aan de Grote Krocht
een speciale viering.
Aankomende vrijdag
6 februari is voor het
thema ‘De oren of de
voeten wassen?”, gekozen uit de lezing
Joh. 113: 1-12, de liederen en
de tekst van de liturgie zijn
aangepast aan het thema. In
elke viering is er ruimte voor
samenzang, gebed, het aansteken van een kaarsje voor
een persoonlijke intentie en
een korte stilte. De aanvang is
om 19.30 uur en het inzingen
begint om 19.00 uur. Na de
viering om 20.00 uur, zijn de
bezoekers welkom voor koffie
en/of thee.

Rustige rommelmarkt

Lente

De komst van de seizoensgebonden strandpaviljoens
is voor velen een teken van
de lente. Maar niet alleen
het strand geeft lentekriebels ook de eerste narcissen
bloeien langs de zijkanten
van de Zandvoortselaan en
geven een blij gevoel. Ook
de sneeuwklokjes komen in
de tuin naar boven. Is de natuur van slag? Nee helemaal
niet want in de rubriek oog
en oor de badplaats door uit
2005 staat ook zo een zelfde
berichtje vermeld. Maar toen
lag er een flink pak sneeuw en
was uiteindelijk de lente nog
niet in aantocht.

Inloopspreekuur
van Visio

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij
hun vragen over leven, leren,
wonen en werken met een
visuele beperking. Vanaf 11
februari wordt maandelijks
een gratis inloopspreekuur
georganiseerd in Bibliotheek
Zandvoort. Tijdens deze ochtenden kunnen van 10.00 tot
12.00 uur diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en bekeken
worden. De overige data zijn
woensdag 11 maart, 15 april, 13
mei en 10 juni.

Taizéviering

Elke eerste vrijdagavond van
de maand organiseert de oe-

De eerste rommelmarkt van
het jaar, afgelopen zondag 1
februari in theater De Krocht,
was niet superdruk te noemen.
Het onvoorspelbare weer heeft
daar ongetwijfeld invloed op
gehad. Toch was het reuze
gezellig en hadden de verkopers van de vele snuisterijen
en bijzondere zaken nog een
redelijke aanloop en verkoop.
Eind mei wordt de volgende
rommelmarkt gehouden.

Inbraak in loodsen
bedrijventerrein
Zandvoort

In de nacht van zondag op
maandag is grote schade ontstaan aan twee opengebroken loodsen in de Wattstraat.
Bij één loods lukte het de inbrekers niet om de deur ver
genoeg open te krijgen maar
bij een andere loods, van een
strandpaviljoen, werd niet alleen de deur succesvol geforceerd maar bestond de buit
uit een groot aantal stukken
gereedschap. De politie is een
onderzoek gestart en zoekt
eventuele getuigen. Mocht
u iets gezien hebben, meldt
u dat dan via 0900-8844, of
via Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.
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wij wensen ons nieuwe
TE KOOP BORD veel verkoopsucces!
Ronald Ketellapperstraat 4 - Zandvoort

Schuitengat 43 - Zandvoort

Prachtig ruime en uitgebouwde gezinswoning van ca. 151 m2 met een oprit
voor meerdere auto’s, een prachtige keuken v.v. eiland, veel leefruimte, 4
slaapkamers een garage en een zonnige tuin! De woning is in een zéér goede
staat en afgewerkt met luxe materialen.
• Achterzijde over de gehele breedte uitgebouwd;
• Heerlijk zonnige en royale tuin v.v een extra stenen berging;
• Luxe keuken v.v. eiland, MIELE inbouwapparatuur, quooker, etc;
• Vele extra’s: alarm, div. elektrapunten in de tuin, elketrische open haard
(Faber-Vega), etc.
• Woonoppervlakte: ca. 151 m2, perceel 275 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

Unieke kans! Geheel naar eigen wens in te richten appartement in “Residence d’Orange” met een prachtig zeezicht! Dit appartement op de 3e etage
maakt thans onderdeel uit van een dubbel appartement (nrs. 41 & 43) en zal
teruggebracht worden tot één appartement. De verkoper draagt zorg voor
de scheidingsmuur tussen de appartementen.
• Heerlijk ruim (ca.12 m2) en zonnig balkon op het zuiden;
• Fraaie schuifpui v.v. dubbel glas aanwezig;
• “Casco” opgeleverd en is naar eigen wens in te richten;
• Servicekosten € 280, = p/mnd inc. water en voorschot stookkosten;
• Woonopp. ca. 75 m2 excl. balkon
• Zie digitale plattegronden voor details.

Vraagprijs: € 499.000,= k.k.

Vraagprijs: € 150.000,= k.k.

Dank voor al je inzet
de afgelopen jaren.
Altijd stond je met
de borst vooruit in
weer en wind, regen
en ja zelfs tot je knietjes in de sneeuw. Je
hebt altijd meer dan
100 % inzet gegeven
en vele woningen voor
ons verkocht. Geniet
lekker van je pensioen
en wij zullen je nooit
vergeten!

Welkom in ons team
met je fraaie en opvallende kleuren! Wij
gaan ervan uit dat je
met net zoveel passie
en enthousiasme de
woningen gaat verkopen als je collega Te
Koop bord. Wij hopen
dat je jezelf snel thuis
voelt bij ons en wensen
je een succesvolle carrière toe op de Zandvoortse
woningmarkt!

Bm. v. Fenemaplein 22F11 - Zandvoort

Witte Veld 57 - Zandvoort

Sfeervolle gezinswoning met een diepe achtertuin en een oprit voor 2 auto’s!
De woning beschikt over maar liefst 5 (!) slaapkamers, een ruime living en is
gelegen op een geliefde locatie in Park Duinwijk.
• Prettige indeling van de begane grond door de aanwezigheid van een
rechte muur tussen de gang en de woonkamer i.p.v. een schuinen muur.
(optie bouw)
• Fraaie keuken v.v. div. MIELE apparatuur;
• Via de openslaande deuren toegang naar de ruime achtertuin;
• Woonopp. ca. 130 m2, perceel 198 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

Vraagprijs: € 339.000,= k.k.

WOW!!! Wat een ZEEZICHT – STRANDZICHT - LANDZICHT
Ruim en zonnig 3 kamer (voormalig 4) appartement gelegen op de 6e
etage met een waanzinnig uitzicht over zowel het stand en zee alsmede
over land richting Amsterdam! Hier geniet u van de meest prachtige
zonsondergangen.
• Tevens garagebox separaat te koop voor € 15.000,= k.k.;
• Servicekosten: ca.. € 345,= p/m incl. voorschot stookkosten;
• Woonopp. ca. 100 m2 excl. balkons;
• Zie digitale plattegronden voor indeling.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Verkocht 2014
Hulsmanstraat 18
Noorderstraat 32
Frans Zwaanstraat 10
Burgemeester Nawijnlaan 24
Schuitengat 7
Zandvoortselaan 133B
Vinkenstraat 15
Koningstraat 10
Tjerk Hiddesstraat 53
Brederodestraat 23
Trompstraat 3-B
Max Euwestraat 77
Brederodestraat 243
Professor Zeemanstraat 15
Emmaweg 24
Julianaweg 17
Dr. J.G. Mezgerstraat 137
Dr. J.G. Mezgerstraat 54
Boerlagestraat 2
Burgemeester van Fenemaplein 2-1402
Koningstraat 27
Witte Veld 6
Jan Koperstraat 34
Hogeweg 34F5
Burgemeester van Alphenstraat 61F35
Van Galenstraat 9
De Ruyterstraat 52 (aankoop)
Brederodestraat 17
L’amistraat 19
Flemingstraat 50
Haarlemmerstraat 58
Vinkenstraat 6
Mr. Troelstrastraat 62F19
Dr. C.A. Gerkestraat 143
Keesomstraat 10
Keesomstraat 467
Keesomstraat 445
Dr. Jac. P. Thijsseweg 22
Keesomstraat 425
Passage 3F32
Kromboomsveld 50
Wilhelminaweg 5
Keesomstraat 485
L’amistraat 13
De Schelp 43
Kanaalweg 9
Tjerk Hiddesstraat 63
De Schelp 61
Flemingstraat 368
Jan Steenstraat 3
Jan Steenstraat 9
Er. E.J.J. Kuindersstraat 9F4
Oranjestraat 12F6
Prinsesseweg 7 (A) (aankoop)
Jan Koperstraat 14
Hogeweg 28-01
Bilderdijkstraat 15
Jan Koperstraat 12
Seinpostweg 4F4
Burgemeester van Alphenstraat 59F4
Prinsesseweg 4B1 (aankoop)
Oosterparkstraat 9
Jan Koperstraat 36
Burgemeester van Fenemaplein 13F12
Van Lennepweg 141
Willem Draijerstraat 6
Wilhelminaweg 4
Hobbemastraat 24
Sara Roosstraat 76
Gasthuisstraat 11
Spaarndamseweg 386-67 (Haarlem)
Dr. C.A. Gerkestraat 4
Cort v/d Lindenstraat 2F14
Kromboomsveld 19
Oosterparkstraat 39
Patrijzenstraat 15
Grote Krocht 32A
Burgemeester van Alphenstraat 55F10
Burgemeester van Alphenstraat 55F16
Oosterparkstraat 37
Van Speijkstraat 146
Koningstraat 4
Ronald Ketellapperstraat 57
Tjerk Hiddesstraat 89
Patrijzenstraat 32
Tjerk Hiddesstraat 4F7
Passage 3F2
De Favaugeplein 21F19
Matthijs Molenaarstraat 1
Van Speijkstraat 27
Diaconiehuisstraat 5
Tjerk Hiddesstraat 6F8 (V.O.V.)
Celsiusstraat 192-8
Keesomstraat 495
Koningstraat 18
Louis Davidsstraat 9 (V.O.V.)

www.greevenmakelaardij.nl
Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
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Timo Greeven RMT – RT , Suzanne Greeven KRMT, Robin Huppelschoten commercieel medewerker, Rob Greeven RMT.
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Burgemeester Niek Meijer
is op de Chinese toer geweest
Krijgt Zandvoort binnenkort een impuls uit China? Als het

aan burgemeester Niek Meijer ligt zou dat best een goede
ontwikkeling zijn. Meijer is al sinds zijn twintigste in de ban

van China. Het gigantische land, de oude beschaving, kunst,
cultuur en de mensen interesseren hem buitengewoon. Om

meer van het land te weten te komen is hij lid geworden

van de Vriendschapsvereniging Nederland-China (VNC).
Daar is hij inmiddels voorzitter van. Deze vereniging pro-

beert onder andere contacten tussen beide bevolkingen te
bevorderen op zowel economisch als cultureel terrein.

Niek Meijer en zijn vrouw op pad met de delegatie in China

Twee jaar geleden is Niek
Meijer voor het eerst naar
het land van zijn dromen geweest, op uitnodiging van de
aftredende voorzitter van het
VNC, die hij ging opvolgen. De
reis ging naar Beijing. “Een geweldige stad, indrukwekkend,
modern met wolkenkrabbers
van wel 80 verdiepingen hoog,
maar aan de andere kant ook
arme sloppenwijken. Wat me
opviel is dat de mensen heel
ontspannen ogen. Ze eten
heel gezond; groenten, vis
en natuurlijk rijst. Opvallend
vond ik ook dat je er niet veel
dikke mensen ziet.”
Meijer: “De taal is natuurlijk
een barrière, maar toch wist
ik met gebaren een hoop te
bereiken, bijvoorbeeld op de
markt bij het kopen van fruit.
De metro is de enige plek waar
in kleine lettertjes ook Engels
te lezen valt. Dat komt natuurlijk mede door de Olympische
Spelen die daar in 2008 zijn
gehouden. Ja, ik ben ook in het
Olympisch Stadion geweest.
Erg indrukwekkend allemaal.”

China-Zandvoort

Dit alles heeft grote indruk
gemaakt op hem. Als burgemeester dacht hij dat het wellicht interessant zou zijn om
Chinese investeerders voor
Zandvoort te interesseren. Het
is bekend dat Chinezen graag

in Europa willen investeren.
Volgens Meijer zien ze daarbij
Nederland als de entree van
Europa. “Waarom ze dan niet
meteen naar Zandvoort halen?”, zo dacht Meijer als burgemeester. Er werden contacten gelegd. Eerst zijn Chinese
investeerders in Zandvoort komen kijken naar de mogelijkheden om in ons kleine dorp
projecten te realiseren op
het gebied van nieuwbouw.
En vorig jaar is er op uitnodiging van deze Chinezen een
Zandvoortse werkgroep naar
China gereisd.

Geen wolkenkrabbers. “Dat
past niet in een dorp als
Zandvoort”, was hun mening.
“Hoewel ze heel geïnteresseerd zijn, zijn er niet direct
concrete plannen gesmeed.
Maar we houden wel contact”,
aldus Meijer.

Commotie

Achteraf heeft deze China-reis
voor de nodige commotie gezorgd in het dorp. Op social
media werd gesuggereerd dat
‘wij Zandvoorters’ het snoepreisje van de burgemeester en
zijn vrouw hebben betaald en
dat de burgemeester in zee
was gegaan met Chinese projectontwikkelaars die het dorp
wel even grootschalig zouden
verbouwen.
Meijer moet er om lachen
als ik hem er mee confronteer. “Dit soort verhalen ken
ik en die zal je altijd houden.
De waarheid is dat wij op
uitnodiging van de twee investeerders negen dagen in
drie verschillende steden zijn
geweest om te kijken wat zij
daar hebben gebouwd en of
dat eventueel voor Zandvoort
interessant zou kunnen zijn.”
Tot de delegatie behoorden
behalve burgemeester Meijer
ook Michel Crolla (adviseur
gebiedsontwikkeling) en de
directeur van Kondor Wessels,
die als ontwikkelaar betrokken
is bij het project Venster aan
Zee op het Badhuisplein. “De
dienstreis heeft in totaal circa
€ 3.400 gekost, ruim onder de
begroting van € 5.500. De verblijfskosten waren voor rekening van onze gastheren, we
sliepen namelijk in hotels die
hun eigendom zijn. Voor mijn
vrouw, die ook mee was, heb
ik alle kosten uiteraard zelf
betaald”, sluit hij af.

De Zandvoortse delegatie heeft rondgekeken
in Hongkong, Macau en
Dounggan. Meijer:
“Daar hebben we
verschillende projecten van hun gezien,
zowel grootschalig als kleinschalig.
De Chinezen zien
Nederland als de
entree van Europa.
Waar ze vooral
naar kijken is de
m e t ro p o o l ro n d
Amsterdam. En daar
hoor t Zandvoor t
natuurlijk ook bij.
Merkwaardig genoeg zouden ze bij
ons voor kleinschalige bouw kiezen op
Inspiratie opdoen in Beijing
de Middenboulevard.

Volgende week slechts één
commissievergadering
Komende week is het weer de week van de commissiever-

gaderingen. Normaal zijn dat er drie, maar de vergaderingen

van de commissie Ruimte en Economie en de commissie Samenleving komen te vervallen door een gebrek aan collegevoorstellen dan wel raadsvoorstellen.
De commissievergadering Be
stuur en Middelen wordt dinsdag
geopend met het vaste agendapunt, de ambtelijk samenwerking
tussen Zandvoort en Haarlem.
Vervolgens gaat er gediscussieerd worden over het Regionaal
Beleidsplan Crisisbeheersing
2015-2018 en er staan een aantal
belangrijke en minder belangrijke onderwerpen van financi-

ële aard op de agenda zoals de
Financiële Verordening, de Nota
Reserves en Voorzieningen en het
Programma van Eisen voor de accountants opdracht 2015 tot en
met 2018.
De vergadering in de raadszaal
begint dinsdag om 20.00 uur. U
kunt die bijwonen. De entree is via
het bordes op het Raadhuisplein.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Dit kan niet waar zijn !!!!
Het gaat over de flat aan de Leeuwerikenstraat. Wij volgen dit al
vanaf september 2014. Er is een zeer pijnlijke situatie ontstaan.
De bewoners vonden dat hun flat aan een grote opknapbeurt toe
was. De balkons waren in een erbarmelijke staat door betonrot
en moesten dringend vervangen worden. Daarnaast is de hoogte
van de balustrade niet volgens de veiligheidsnormen.
Zij meenden dat hun balkons er net zo mooi uit mochten zien
als die van de zusterflat in de Patrijzenstraat. Deze flat is
een aantal jaren geleden gerenoveerd. In goed overleg met de
Vereniging van Eigenaren werd besloten dezelfde aannemer van
de renovatie aan de Patrijzenstraat te contracteren die destijds
deze opdracht naar volle tevredenheid heeft uitgevoerd.
Nadat de aannemer de toestemming van de beheerder had ontvangen ging de verbouwing van start. Tot grote schrik van bewoners bleek dat de toestemming van de gemeente er niet was
dus moesten de werkzaamheden stilgelegd worden. Er waren
toen al 8 balkons afgezaagd. Deze beslissing (die inmiddels al
maanden duurt) heeft grote financiële consequenties voor de
flatbewoners. De extra steigerkosten bedragen bijvoorbeeld
€ 575 per week, hoe lang gaat dit nog voortduren?
De bewoners komen hierdoor in ernstige problemen. Een bezwaarschrift van de bewoners werd rigoureus afgewezen. De
gemeente beriep zich op het advies van de Welstandscommissie.
De buurt was blij dat deze flat eindelijk opgeknapt ging worden
maar zitten nu tegen de brokstukken en steiger aan te kijken.
Omdat dit een onhoudbare situatie is hoop ik toch dat de gemeente een menselijk begrip weet op te brengen.
De fout in de opdracht is natuurlijk een vreselijke vergissing,
maar de reactie van de gemeente om deze fout genadeloos af
te straffen is op zijn minst bedenkelijk. Ik hoop dat een redelijk
compromis nog tot de mogelijkheden behoort. Dan blijven we
ten minste kunnen zeggen dat wij als buurtbewoners ook Zin in
Zandvoort hebben.
Paul Brugman
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mmx

ITALIAN RESTAURANT

IEDERE DONDERDAG IN FEBRUARI:

Luxe daghap voor € 9,50
5 februari:

Kogelbiefstuk met dagverse groente,
frietjes en saus naar keuze
12 februari:

Vooges Strand is vanaf
13 februari
weer iedere dag open!

19 februari:

Reserveer telefonisch tot 1 maart

Zalmfilet uit de oven met pesto,
kaas en dagverse groenten
Tournedos met dagverse groente,
frietjes en saus naar keuze

OPHALEN PIZZA

3 gangen € 25
(excl. fruits de mer en oesters)

26 februari:

maar ook pasta en de andere
specialiteiten van onze chef Grazia!!
Voor een feestje of etentje op maat,
MMX verzorgt het voor u!

Reserveer voor Valentijnsdag

Gebakken slibtongen met sla en frietjes

en je ontvangt een glas bubbels
van het huis

Stempelkaarten:
Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!

www.vooges.nl
Tel. 023-5716959

Kerkstraat 5 2042 JC Zandvoort 023-7430378,
Reserveren gewenst, geldig in februari

HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

14 Februari!!!
Valentijn
Liefde Met BLOEMEN gegeven
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

per dag(deel) - max planckstraat - t 0653 231 754

Mmmmmm….
Valentijn bij Thalassa!

Wegens nieuwe eigenaar presenteren wij een

Laat al uw zintuigen strelen en kom samen genieten van
ons speciale 3-gangenmenu à € 65,- voor 2 personen
met (tussen 18:00 en 21:00 uur) heerlijke jazzy muziek van
het Clous van Mechelen Quartet, met zang van Ellen Volkers!

Menu

€ 75,-

Een combinatie van huisgerookte zalm, Hollandse sushi met haring,
een cappuccino van schaaldieren en natuurlijk een Gillardeau oester
met Rob & Emiel (bekend van TV)

Magic Cabaret Theater Diner
Palette d’amour voor 2

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur
met
gamba’s, grietfilet, kabeljauwfilet, tournedos en een kalfsbitterbal
Laat u deze avond meevoeren in de wereld van
cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme,
waarbij ook veel te lachen valt.

openingsbal

Vanaf woensdag 4 februari 09.00 uur tot en met zondag 8 februari
Kledingadvies:
Kosten:

casual

€ 3,00 voor een huisgemaakte bal op een broodje

Heeft u geen zin in een openingsbal, dan presenteren wij graag met
trots onze nieuwe lunchkaart
Lunchroom Rabbel • Kerkplein 7 • Tel. 023-8 220 220 • www.rabbelzandvoort.nl
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Nu in Zandvoort!
Wijnproeverijen & Events

-thuis of op locatieOntdek op een gezellige manier de wereld van wijn!

Verrassingsdessert Valentino

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen
u zelf om 19.00 uur!

Ook onze koks willen
u graag
betoveren
met een
Beleef
een
superromantische
heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

avond
op zaterdag 14 februari en reserveer:

Strandpaviljoen 18

THA1323 Illusionisten kaart A5.indd 2

8

Boulevard Barnaart,strandafgang 18
2041 KB Zandvoort aan Zee
Tel. 023 - 57 156 60zie ommezijde >
www.thalassa18.nl
9/27/13 3:22 PM

Kijk voor de mogelijkheden op: www.wijnologie.nl
of bel 06-28258555 (Bianca van der Ven) | e-mail: info@wijnologie.nl
Ook op facebook!
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Zoektocht langs de
1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Naam
:
		
Locatie
:
Tekst
:
		
		
Maker
:
Datum onthulling :
Onthuld door
:
Bron
:
Bijzonderheden :
		
		

Boothuis van de Noord-ZuidHollandse Reddingsmaatschappij
Zeestraat nr. 27
DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR
SUZE GERKE OUD 11 JAAR
DEN 9 JULI 1904
T. Lavertu
9 juli 1904
Suze Gerke
ZC1904-1059/ZC1904-1060/ZC1903-0602
Omdat de oude steen onleesbaar was, heeft Ton Lavertu een
nieuwe steen gemaakt. Deze steen is sinds 1953 binnen in het
boothuis, Thorbeckestraat 6 aanwezig.

Het boothuis van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddings
maatschappij op de hoek van de Zeestraat en tweede Spoorstraat
werd in 1904 gebouwd. Het gebouw had een brede trapgevel
met cementversieringen en gele siersteentjes. De ruimte in
het gebouw was in drieën verdeeld, waarvan de twee eerste
in verband met elkaar stonden. In de andere ruimte stond de
reddingboot met aan de muur kapstokken voor de ‘scaphanders’ van de bemanning. Het middelste gedeelte was voor de
vuurpijlwagen die door een afzonderlijke deur naar buiten kon
worden gereden. Over de lange hanenbalken werden de natte
lijnen opgehangen om te drogen. In het achterste gedeelte van
het bijna 20 meter lange gebouw was de bestuurskamer met
kasten en een schoorsteenmantel. De ramen waren voorzien
van luiken en traliewerk om de jeugd het plezier te ontnemen
Boothuis in Zeestraat
met het ingooien van ruiten. De boot had genoeg ruimte tot
wenden doordat het gebouw op een hoek van de straat was geplaatst. Hoewel het een mooi
gebouw was vroeg men zich af of het wel paste in één van de fraaiste hoofdstraten van het dorp.

Diverse locaties

Bij de oprichting van de reddingmaatschappij in 1824 werd ook de eerste vestiging van een reddingstation in Zandvoort geopend. De boot werd opgeslagen in een schuur aan de Prinsenhofstraat. In
1867 werd een stenen boothuis aan de Strandweg in gebruik genomen. Hoewel de ligging direct
bij het strand gunstig was, gaf het stuifzand de grootste overlast. Meerdere malen moest men het
vele opgestoven zand wegscheppen voordat de boot uit het boothuis kon. De Zandvoorts Terrein–
en Hotelmaatschappij bood de benodigde grond
aan de Zeestraat gratis aan en zo kon men een
nieuw boothuis bouwen dat in 1904 in gebruik
werd genomen. Vervolgens werd nog eenmaal
verhuisd. Met de overhandiging van de sleutel
door Jhr. Quarles van Ufford aan Piet van der Mije
van de plaatselijke commissie, werd het door architect B.J. Westerhuis ontworpen gebouw aan
de Thorbeckestraat op 10 oktober 1953 officieel
Boothuis in Thorbeckestraat
geopend.

Frits Landesbergen bij Jazz in Zandvoort
Komende zondag, 8 februari, zal de beroemde vibrafonist Frits Landesbergen optreden tij-

dens Jazz in Zandvoort in theater De Krocht. Landesbergen was zelf een aantal jaren lid
van het Trio Johan Cement dat de spil was van deze jazzmiddagen in Zandvoort. Nu zal hij
dus zijn kunsten laten horen en zien op de vibrafoon.
Landesbergen wordt al decennia lang beschouwd als
de allerbeste vibrafonist van
Nederland. Hij studeerde in
1985 cum laude af aan het
Amsterdams Conservatorium,
won in hetzelfde jaar de Pall
Mall Award en heeft over de

gehele wereld opgetreden.
Sinds een aantal jaren is hij
ook de vaste slagwerker van het
Europese Monty Alexander Trio.
De liefhebber mag dit concert zeker niet missen. Frits
Landesbergen wordt deze keer

begeleid door pianist Jean
Louis van Dam, slagwerker
Erik Kooger en contrabassist
Eric Timmermans; voorwaar
een heel sterk trio. Het concert
begint om 14.30 uur in theater
De Krocht. De entree bedraagt
€ 15.

Seniorenproject Lang
Leve de Kunst
Kunst is voor iedereen en iedereen kan Kunst maken. Om
te laten zien dat het maken van Kunst laagdrempelig is en
in groepsverband heel gezellig kan zijn, biedt Pluspunt het

project: Lang Leve de Kunst aan voor geïnteresseerde senioren die nog actief met hun handen willen blijven.
Tijdens 12 bijeenkomsten maken
de deelnemers een route langs
vijf verschillende kunstvormen.
Het project begint met abstract
schilderen, waarin de deelnemers
aan de hand van de Zandvoortse
Kunstenares Mona Meier kennis
kunnen maken met het verschillend schilder-/tekenmateriaal.
Vervolgens krijgen ze een pot
met deksel die zij op verschillende manieren in verschillende
kleuren kunnen beschilderen. In
deze pot zullen de deelnemers
herinneringen doen die hun dierbaar zijn, die hun zijn bijgebleven
of die zij juist achter zich willen
laten.
In de daaropvolgende bijeenkomsten zullen de deelnemers
van papier marche een Nana of
een Manna maken. Een Nana of
Manna (manlijke Nana) staan
symbool voor de sterke vrije
mens. Docente Lilette vertelt over
het ontstaan van Nana’s en de
kunstvorm die zich hierbij heeft
ontwikkeld.
In 3 bijeenkomsten zal kunstenares Marlène Sjerps de deelnemers

uitdagen vanuit eigen expressie
te boetseren. Beeldende vorming
met klei die uiteindelijk wordt gebakken en eventueel met glazuur
zal worden afgewerkt.
De laatste bijeenkomst gaat over
Encaustic Art. Bij deze kunstvorm
wordt gebruik gemaakt van gekleurde bijenwas en door middel
van een strijkijzer wordt de bijenwas gesmolten. Hierdoor versmelten de kleuren, en op speciaal fotopapier komen er beelden
tot stand.
Na afloop van de cursus wordt
er in Pluspunt een expositie
gehouden met alle gemaakte
kunstwerken. Het senioren project Lang Leve de Kunst is iedere
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.
De cursus begint op 27 maart en
duurt t/m 19 juni. Op vrijdag 26
juni start de expositie in de ontvangstruimte van Pluspunt.
Voor deze 12 Kunstzinnige bijeenkomsten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 25. Dat is inclusief materiaalkosten en koffie/
thee. Opgeven kan via Pluspunt.

De VIP-Vacature van de maand
Zoekt uw organisatie vrijwilliger(s)? Heeft u tijd om organisaties vrijwillig
te ondersteunen en uw talenten in te zetten en te ontwikkelen?

Deze maand:

Website beheerders gezocht!
Voor een nieuw op te starten website voor alle bewoners van
Zandvoort zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers. Het gaat
om een digitaal dorpsplein waarin de bewoners van Zandvoort
elkaar hulp kunnen aanbieden en vragen.
Iedereen kan zich registreren en via deze site een hulpvraag neerleggen voor zijn mede dorpsbewoners of iets aanbieden (dit kan
zijn een hoge trap voor de dakgoot uitlenen of klusjes in en om
het huis, maar ook matches zoals samen wandelen of schaken.)
Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die deze site willen beheren. Deze functie kan vanuit huis volbracht worden. 1 uur in de week
beschikbaar zijn is al genoeg. Men moet wel computervaardig zijn.

		

Kijk op www.vip-Zandvoort.nl
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Onderwerpen die 10 jaar geleden in de eerste editie stonden. Hoe is het daar nu mee?

Is het Zandvoorts Museum na 10 jaar nog steeds stuurloos?
Niet stuurloos

Zandvoortse stijlkamer | Foto: Archief Rob Bossink

In de eerste editie van de Zandvoortse Courant 2005 staat
een artikel over het Zandvoorts Museum met als kop
‘Stuurloos over het Gasthuisplein’. Vervolgens gaat het
artikel dieper in op de achterblijvende bezoekersaantallen
en wordt de reden gevraagd waarom het museum een
beetje stuurloos over het Gasthuisplein drijft zonder er
echt bij te horen. De enige die daar meer over kan vertellen is de huidige museumbeheerder Hilly Jansen.
door Nel Kerkman
Na 10 jaar is het roer van het
Zandvoorts Museum flink
omgegooid. Sinds de komst
van museumbeheerder Hilly
Jansen in 2014 is de huidige
situatie in veel beter vaarwater gekomen. Ondanks een

positieve uitstraling zijn er
toch vragen over een eventuele samenvoeging met het
VVV kantoor en de komst
van een nieuw museum in
Zandvoort. De antwoorden
van Jansen geven haar betrokkenheid en gedrevenheid aan.

Op de vraag of de samenhang
met het plein en de ooit naar
de Swaluestraat verplaatste
ingang debet zijn aan het
stuurloze imago, antwoordt
Jansen: “Het museum is beslist
niet stuurloos. Het zou leuk
zijn om op het Gasthuisplein
wat boompjes en wat nostalgische hekjes en lantaarnpalen te plaatsen. Een soort
Anton Pieck pleintje met van
die smeedijzeren uithangborden. Een ‘museumplein’ sfeer
creëren, waar veel activiteiten
kunnen plaatsvinden. En, als
ik nog verder mag dromen:
terrasjes in de namiddagzon met gezellige muziek en
optredens à la het museumpodium.” Aan het gebouw
zelf zou Jansen niets willen
veranderen: “de ziel van de
geschiedenis van Zandvoort
moet men intact laten”.

Op de goede weg
Ondanks bezuinigingen is er
een toename van het aantal
bezoekers door het aanbieden van meer gevarieerde,
wisselende tentoonstellingen
alsmede betere en professio-

nelere kwaliteit van het museumpodium. Extra aanvullingen zijn de museumwinkel,
het water- en vuurwinkeltje
en de historische inloopkast.
Dankzij exposities als bijvoorbeeld over de Historic Grand
Prix krijgt het museum veel
respons van bijvoorbeeld
RTVNH, Oneindig Noord
Holland, Pow News en NOS.

Positief
Het huidige aanbod aan exposities en activiteiten geeft
een goede afspiegeling van
het nieuwe beleid. De ene
keer is het een cultureel centrum of informatiecentrum
en de andere keer een museum of galerie, zeer multifunctioneel dus. “Het is toch
geweldig als je in een frisse
ruimte strakke hedendaagse
kunst ziet, maar ook een
nostalgisch vissershuisje met
bedstee. Dat is spannend en
prikkelt de fantasie!” Ook
een eventuele samenwerking
met de VVV gaat Jansen niet
uit de weg, ondanks dat er
meerdere partijen en belangen bij betrokken zijn. Ook
een nieuw museum van een

particulier ziet zij met belangstelling en vertrouwen
tegemoet.

De toekomst
Stel dat straks de gemeente
besluit om te stoppen met
de geldstroom, wat gebeurt
er dan? “Dat zal een grote
uitdaging worden. Het is duidelijk dat het museum in de
toekomst moet verzelfstandigen, maar de Zandvoortse
culturele historie mag nooit
verloren gaan. Daar zal hard
aan getrokken moeten worden. Wat mij betreft mag
iedereen met constructieve
ideeën en daadkracht komen. Verenigingen, ondernemers, iedereen is welkom.
Met daadkracht en enthousiasme kom je een heel eind”,
zegt een bevlogen Hilly
Jansen tot slot.
Mede door de inzet van een
enthousiast team, dat het
Zandvoorts Museum een
warm hart toedraagt, is er
in 10 jaar tijd in positieve zin
heel veel veranderd. Het culturele schip is niet lek en is in
kalm vaarwater beland.

Groetjes uit Heukelum van de familie Bavinck
In de allereerste Zandvoortse Courant, van 3 februari 2005,
stond een artikel over Ton Bavinck. Ter ere van zijn afscheid
als directeur van de Oranje Nassauschool werd er een vossenjacht georganiseerd. In 2006 besloten Ton, zijn vrouw
Ingrid en dochter Hilde om naar Heukelum (Gelderland)
te verhuizen. Wij zochten contact met hen op en vroegen onder andere hoe groot de stap was om, na jaren in
Zandvoort gewoond en gewerkt te hebben, te verhuizen.
viel de keus op een prachtige plek in Heukelum. Ze betrokken een mooi landelijk
huis aan de rivier de Linge.
Volgens de ‘Bavincken’ is het
oude vestingstadje zeker de
moeite waard om eens een
kijkje te komen nemen!

Ton Bavinck

Ton Bavinck met Ingrid (rechts)
en dochter Hilde met hond Jilly

Omdat Ton in de buurt van
Heukelum een baan kreeg en
omdat het gezin graag rustiger en groener wilde wonen,
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Vanaf zijn 19e jaar is Ton al als
leerkracht in het onderwijs
werkzaam en uiteraard is hij
ook op zijn nieuwe woonplek
in het onderwijs aan de slag
gegaan. Niet als onderwijzer
maar als bestuurlijk manager
van een grote scholenstichting in Leerdam, Gorinchem
en Lingewaal, met 14 scholen
op 20 locaties en bijna 3000
leerlingen en 400 personeelsleden. Vervelen doet Ton zich

zeker niet. Op de vraag wat
hij buiten zijn werk zoal doet
in Heukelum, antwoordt hij:
“Wij varen graag met onze
sloep op de Linge en ik wandel veel met onze flatcoated
retriever Jilly in de prachtige natuur. Verder houd ik
mij als bestuurslid van het
JeugdSportfonds Gelderland
bezig met het mogelijk maken voor kinderen, wiens
ouders het minder goed hebben, om deel te nemen aan
sportactiviteiten. Tevens sla ik
nog graag een balletje op de
golfbaan en proef ik graag
van de prachtige wijnen in
het Wijnhuis in Heukelum!”

Ingrid Bavinck-Veltkamp
Ingrid was werkzaam bij de
gemeente Zandvoort. Eerst
in het Cultureel Centrum,
waar zij samenwerkte met
Emmy van Vrijberghe-De
Coningh, en na diens plotselinge dood ging Ingrid
naar het gemeentehuis waar
zij in 16 jaar tijd 5 functies
heeft gehad. Het waren
heerlijke jaren waar zij met
veel plezier op terugkijkt.

In haar huidige baan werkt
zij weer bij ‘de gemeente’,
maar nu bij de gemeente
Culemborg. “Ik werk er als
adviseur Maatschappelijk
Initiatief en adviseur Natuuren Milieueducatie. Een dynamische en heel interessante
baan waarin ik veel mag
netwerken en mensen verbinden”, antwoordt Ingrid.
Ook zij heeft haar draai gevonden. In haar vrije tijd is
zij vrijwilliger bij het kasteel
van Heukelum en bij Fort
Asperen geweest. Sinds een
aantal jaren verdiept zij zich
in het koken met biologische
producten en sinds kort is zij
aan het beeldhouwen.

Hilde Bavinck
Op 9-jarige leeftijd verhuisde dochter Hilde mee naar
Heukelum. In het begin
moest zij wennen en miste
zij haar Zandvoortse vriendinnen maar al snel had zij
weer leuke vrienden om haar
heen. “Ik was natuurlijk een
grote school gewend, hier
kwam ik op een school met
85 kinderen in een klas met

maar 3 meisjes! Dat was best
raar maar ook wel weer leuk.
Iedereen kent elkaar heel
goed daardoor.” Hilde zit nu
op het MBO in Geldermalsen
waar zij Handel & Dier studeert. Haar hobby’s zijn hockeyen en paardrijden. Voor
haar grote wens, een eigen
paard, is zij druk aan het sparen. Samen met haar moeder
zit zij op fitness en zomers
zwemt zij voor de deur in
de Linge. Zo te horen is ook
Hilde al aardig ingeburgerd
in Heukelum.

Zandvoort
Net als in Zandvoort hebben
Ton, Ingrid en Hilde ook op
hun nieuwe stek lieve mensen ontmoet die dierbare
vrienden zijn geworden.
Natuurlijk komen zij graag
naar Zandvoort terug om
hun vrienden te bezoeken en
lekker te genieten aan het
strand, op hun vertrouwde
stek bij Havana of Nautique
en natuurlijk een bezoekje
aan het Zandvoorts Museum.
Maar voorgoed terug naar
Zandvoort? Dat zeker niet!

Zandvoortse Courant

Ellen Bluijs - 10 jaar later
In de rubriek ‘Jong in Zandvoort’ stond de destijds 18 jarige Ellen Bluijs als eerste Zandvoortse in de krant. Na 10
jaar bel ik Ellen nogmaals op en vraag aan haar: “Zijn de
plannen die jij toen in 2005 had ook uitgekomen?”
een vakantiebaan in de
horeca. Op de vraag
of zij dat daadwerkelijk ook gedaan heeft,
antwoordt zij: “Eerlijk
gezegd weet ik niet zo
goed waarom ik dat
toen niet heb gedaan.
Ik weet wel dat ik die
zomer naar Salou en
Chersonissos ben gegaan maar dat was om
zelf vakantie te vieren,
misschien vond ik dat
toch belangrijker.”
Ellen Bluijs

Bedrijfsleven
door Nel Kerkman
Ellen is de jongste dochter van
het gezin Bluijs en woont in
2005 met haar zuster Wendy
en broer Bart nog thuis. In die
periode zat Ellen in het laatste jaar van het VWO aan het
Coornhert Lyceum in Haarlem
en was druk bezig met haar
tentamens. Na haar studie
zou ze op vakantie naar Salou
(Spanje) gaan en dan nogmaals naar Spanje terug voor

Na die vakantie begon de
nieuwe uitdaging met een
vierjarige studie aan de Hoge
Hotelschool in Den Haag, waar
zij uit twaalfhonderd leerlingen werd geselecteerd. Deze
beroepskeuze maakte zij omdat het horecaleven haar wel
aantrok. In de toekomst wilde
zij een eigen hotel beginnen,
het liefst in het buitenland en
als dat niet lukte misschien in
Zandvoort. Echter na haar studie is zij direct gaan werken.

Eerst bij Beachclub Take Five,
daarna oud en vertrouwd
bij Café Koper waar zij als
student al werkzaam was.
Tegenwoordig werkt zij als
bedrijfsleidster bij Café Koper
en ze vindt het een heerlijk
bedrijf waar zij al vele jaren
met plezier werkt. Zij was er
altijd van overtuigd dat zij
een eigen hotel wilde, maar
na meer ervaring op te hebben gedaan en vanwege een
partner die niet in de horeca
zit, heeft zij deze plannen bewust laten varen. Maar wie
weet wat de toekomst nog
brengt?

Sociale leven
Ellen was destijds actief lid
van de jeugdtoneelvereniging
Wim Hildering, maar daar is
zij tijdens haar studie mee
gestopt omdat zij toentertijd
in Scheveningen woonde en
het niet meer kon combineren. Verder was zij actief bij
de sportvereniging Afafa. “Ik
doe nog steeds aan fitness alleen dan nu thuis. Het klinkt
een beetje decadent maar wij
hebben in ons nieuwe huis
onze eigen sportkamer met
alle apparaten die ik in de
sportschool ook gebruikte.”

Huurwoningen
Ellen vertelde in 2005 dat zij
betaalbare huurwoningen
miste en zij vond dat heel
belangrijk om de jongeren
in Zandvoort te houden. Hoe
kijkt zij nu daar tegenaan? “In
die 10 jaar heb ik een aantal
huurwoningen in Zandvoort
gehad. Eigenlijk allemaal particulier omdat ik niet lang genoeg ingeschreven stond bij
de woningbouwvereniging.
Eerlijk gezegd weet ik niet
hoe de zaken er nu voor staan
wat betreft de huurwoningen
omdat mijn partner en ik sinds
kort in een koophuis wonen.
Het is nu een gunstige tijd
om een woning te kopen en
eigenlijk liepen we zo tegen
ons droomhuis aan, gelegen
aan de Prinsesseweg in het
LDC. Nieuwbouw spreekt ons
sowieso heel erg aan en wat
dat betreft waren wij dus erg
blij met de nieuwe projecten
die in Zandvoort werden gestart.”

Toekomst
Een van de vragen die ik toen
aan Ellen stelde was wat haar
zo aantrok in Zandvoort. Zij
vond en vindt het nog steeds
een heerlijk dorp: “Ik houd

gewoon van Zandvoort, zo
simpel is het. Na een half jaar
in Parijs en in Antwerpen te
hebben gewoond, voelde
Zandvoort toch steeds weer
als thuiskomen.” En dan de
hamvraag aan een dochter
van de wethouder: “Wat zou
jij nog graag willen veranderen aan Zandvoort?” Haar
antwoord is zeer verrassend:
“Het belangrijkste wat ik
graag zou willen veranderen
is de hondenpoep op de stoepen. Dat is serieus een groot
probleem in Zandvoort. Voor
de rest vind ik het belangrijk dat de Middenboulevard
wordt opgeknapt.”
Mijn laatste vraag gaat over
haar toekomstplannen. “Dat
is een moeilijke vraag! Ge
lukkig en gezond blijven,
een gezin stichten en wellicht
emigreren naar Amerika. Dat
laatste is op een lager pitje
komen te staan nu wij een
huis hebben gekocht maar
zeg nooit nooit!” Wie weet
Ellen komen wij daar op latere leeftijd nogmaals bij jou
op terug. Het ga je goed en in
de toekomst heel veel succes.
Dat al jouw dromen mogen
uitkomen!

Kwekerij P. van Kleeff is deze krant al 10 jaar trouw
Het tuincentrum is een echt
familiebedrijf dat van vader
op zoon is over gegaan. In
februari 1935 begon Piet
van Kleef de kwekerij, dat
door zijn zonen Jan en Paul
in 1977 werd overgenomen.
De naam Kwekerij P. van
Kleeff hielden zij in ere.

Jan van Kleeff in zijn kwekerij

Er zijn diverse adverteerders die in de afgelopen 10 jaar
de Zandvoortse Courant trouw zijn gebleven. Zonder
advertenties zou de krant niet bestaan en zonder de lezer kunnen de adverteerders weer niet bestaan. Om alle
adverteerders te bedanken voor hun inbreng is teveel
gevraagd, daarom hebben wij een adverteerder van het
eerste uur uitgekozen om in het zonnetje te zetten. Vanaf
2005 tot heden is kwekerij P. van Kleeff een van de trouwste adverteerders van de Zandvoortse Courant.

Jan is de oudste zoon uit
een groot gezin, als eerst
geborene moest hij zijn
vader opvolgen. Zijn twee
andere broers mochten
wel een vak kiezen. Jan is
vandaag de dag tijdens de
openingsuren op het tuincentrum zelf aanwezig. Zijn
jongste broer Paul heeft
bewust voor het tuinbedrijf gekozen en werkt in
de buitendienst. Zo zijn
de taken perfect verdeeld.
Helaas is er in de toekomst
geen opvolging want Paul
is ongehuwd en heeft geen
kinderen en Jan heeft twee
dochters die niet gekozen
hebben voor het tuincen-

trum. Maar zover is het
nog lang niet, Kwekerij P.
van Kleeff is nog steeds een
begrip in Zandvoort.

wonen op Zandvoort met
de nadruk op zand. Daar
moet je de plantenkeus op
aanpassen.” Hij is daar heel
duidelijk en eerlijk in.

Eerlijk advies
Hoog in het vaandel van
het familiebedrijf staat
‘een eerlijk advies’. Het
eerste wat Jan van Kleeff
aan zijn klanten vraagt als
zij bij hem planten willen
kopen, is waar hij of zij
woont. Want hij verkoopt
alleen planten die het goed
doen aan de kust, bij twijfel verkoopt hij het liever
niet. Met veel liefde voor
zijn vak krijgt de klant,
vaak met een kwinkslag,
advies welke planten het
beste gedijen in diens tuin.
Daarbij zal Jan altijd het
volgende benadrukken:
“Ik kan bakken met geld
verdienen als ik van alles
verkoop zoals rododendrons, azalea’s en noem
maar op. Maar die planten
functioneren hier niet, we

Ook staat Jan bekend om
zijn uitspraken ‘let op de
ijsheiligen’ en ‘bitterzout
bij coniferen’, die jaarlijks
in de advertenties terugkomen. “Want zomerbloeiers
mag je niet voor de ijsheiligen in de grond planten
en bruinverkleuring bij coniferen kan betekenen op
magnesiumgebrek omdat
de grond in Zandvoort kalkrijk is. Vandaar dat men bitterzout moet toevoegen.”
Het is maar dat u het weet.
Om kleine klusjes te verrichten was het tuincentrum in
de afgelopen maand januari gesloten. Gelukkig is
Kwekerij P.van Kleeff aan
de Van Stolbergweg 1 vanaf
woensdag 28 januari weer
alle werkdagen geopend.
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Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl

Bedrijvengids pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Wilt u meer klanten, meer omzet?
Vraag dan de gratis marketingscan aan!

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

Al 10 jaar lang

“De best gelezen krant van Zandvoort”

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom gratis proeven

Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

www.zandvoortsecourant.nl

U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!
Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen:

Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl en Ronald Arnoldt: 06 – 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl
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Oud-burgemeester Rob van der Heijden
was heel blij met de Zandvoortse Courant
Als eerste burger mocht burgemeester Rob van der Heijden op 3 februari 2005, uit handen
van oprichter Peter Kok, het eerste exemplaar van de Zandvoortse Courant in ontvangst

nemen. Het bericht stond pontificaal op de voorpagina toentertijd, net als nu. “Ook nu nog
lees ik wekelijks de Zandvoortse Courant en blijf dan toch op de hoogte van wat er zoal in
Zandvoort leeft”, vertelt hij.

Ide Aukema, Jan Termes en
Frits van Caspel op een avond
in Leens voor de deur stonden.
Het werd een uiterst gezellige
avond.

Weerbericht
Ook deze week weer
leuke kinderactiviteiten
bij Park Zandvoort!
Bijvoorbeeld
zondag en dinsdag
vanaf 11.15 uur glitter
tattoos schminken.
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Zonnig maar koud
slot van de week

Compensatiefonds

Oud-burgemeester Rob van der Heijden leest nog altijd de Zandvoortse Courant

Van der Heijden was 25 jaar
burgemeester waarvan 19 jaar
in Zandvoort. Oorspronkelijk
komen zijn vrouw en hij uit
het Haagse en daar werkten
ze ook. Op een gegeven moment stond er een advertentie in de Staatscourant waarin
gevraagd werd om een burgemeester voor de Groningse
gemeente Leens. Van der
Heijden solliciteerde en werd
uiteindelijk benoemd. “Het was
een verschil van dag en nacht.
Wij kwamen uit de randstad
en als je dan in het landelijke
gebied van Groningen komt te
wonen, in een gemeente van
circa 3.600 inwoners, dan moet
je erg wennen. Als burgemeester leerde je het vak wel goed.
Je had contact met allerlei organisaties en verenigingen en
had een grote portefeuille, je
werd eigenlijk allround. Er bestaat nog steeds geen opleiding voor burgemeester. Alles
leer je al doende”, herinnert hij
zich.
Tot 1990, toen Leens fuseerde met een aantal dorpen
tot de gemeente De Marne,
was Leens een zelfstandige
gemeente. Maar het bloed

kroop waar het niet gaan kan
en dus solliciteerde hij naar
het ambt van burgemeester
in Zandvoort, terugt naar de
randstad. “Wij wilden graag
naar een andere gemeente en
toen kwam Zandvoort op onze
weg. Zandvoort is in feite een
plaats met zoveel mogelijkheden, met de problematiek van
een dorp maar ook de problematiek van een middelgrote
stad. Tekenend daarvoor was
dat Zandvoort gemeentepolitie had, op een inwonersaantal van circa 16.000. In feite
zou een gemeente met dat inwoneraantal recht hebben op
Rijkspolitie, maar gelet op het
karakter van Zandvoort kreeg
zij al vroeg Gemeentepolitie,
wat uitzonderlijk was”, aldus
Van der Heijden.
Om een lang verhaal kort te
maken: hij werd benoemd.
Daar heeft hij nog wel een
aardige anekdote over. “Als een
nieuwe burgemeester wordt
aangesteld, is het een goede
gewoonte dat de overige leden
van het college eerst kennis
komt maken met de nieuwe
burgemeester. En zo gebeurde
het dat de drie wethouders,

Van der Heijden is buiten
dat hij burgemeester van
Zandvoort was, ook bezig geweest met een fonds dat was
opgezet door het kabinet, de
banken, het beurswezen en
de verzekeraars. Zijn toezichthouder was de minister van
Financiën. Het ging erom om
mensen, die schade hadden geleden door de bezetter, zoveel
mogelijk te compenseren. In
dat fonds was 400 miljoen gulden gestort. Van der Heijden
werd gevraagd of hij voorzitter
van het bestuur wilde worden.
Uiteraard had hij een drukke
werkkring en twijfelde of hij
de functie zou accepteren.
“Ik vroeg even wat tijd en die
kreeg ik. Zegge en schrijven één
dag!” In overleg met de andere
collegeleden heeft hij toen besloten om het te doen. “De redenering was dat als het niet
meer ging, ik mijn ontslag als
voorzitter in zou dienen. Ik heb
de klus, die mij naar alle hoeken
van de aarde stuurde, in 2005
afgerond. Daar heb ik veel voldoening van gekregen”, aldus
de oud-burgemeester.

Eervol ontslag

In 2006 ging het achteruit
met zijn gezondheid. Hij was
gedwongen om een periode van rust te nemen en hij
werd geopereerd. “Hester Maij
kwam mij vervangen en met
haar had ik een hele goede
band. Zij kwam regelmatig
bij mij thuis en dan overlegden we wat er zoal speelde”,
meldt hij op de valreep. Begin
2007 was hij weer terug op het
raadhuis maar het zou niet
van lange duur zijn. Het revalidatieproces was zwaar en in
mei van dat jaar werd hem,
na 3,5 ambtsperiodes, eervol
ontslag door de koningin verleend. Het echtpaar Van der
Heijden woont niet meer in de
gemeente Zandvoort maar is
door de Zandvoortse Courant
nog steeds op de hoogte van
het Zandvoortse gebeuren.

De maand januari is om en de louwmaand verliep ondanks
de koudere fase die we hadden ongeveer 1 graad te zacht. Bovendien was het een hele natte maand met op veel plaatsen
meer dan 100 millimeter neerslag en een topper zelfs van
rond 180 liter water per vierkante meter.
Sprokkelmaand februari gaat
op een hele andere toer en ik
sluit niet uit dat de eerste helft
wel eens overwegend droog
kan verlopen, althans met weinig regen en sneeuw in ZuidKennemerland.
Na nog wat kwakkelweer op
de woensdag zagen we aansluitend een hogedrukgebied
uitslaan richting Schotland en
Zuid-Scandinavië. Aan de andere kant gaat een depressie zich
ontpoppen boven het Europese
continent en later richting de
Middellandse zee. Dit heeft tot
gevolg dat de wind ruimt naar
het noordoosten en er wat koudere, of minder zachte lucht binnenlekt op dit moment.
De nachten gaan vorst opleveren met minima tot ongeveer
-4 graden en overdag komt het
kwik uit op enkele graden boven
nul. Vroege weggebruikers (aan
de duinkant vooral) moeten de
autoruiten dan van flink wat ijs
ontdoen tot zaterdag. Pluspunt
is dat met die noordooster ook
drogere lucht meekomt en er dus
meer zon komt in ‘t Zandvoortse.
Overigens staat er weinig wind
zodat al met al sprake is van

mooi februariwinterweer.
In het weekend komt de spil van
het hogedrukgebied uit boven
Schotland, of richting onze omgeving. Het blijft daarbij zo goed
als droog en doordat de wind iets
krimpt naar noord of noordwest
kan het wat zachter worden. De
nachtelijke vorst verdwijnt dan
bijna en in de middag is het tot
6 graden op de westkust.
Op langere termijn blijven hogedrukgebieden waarschijnlijk
bivakkeren in de omgeving van
Nederland. Het dynamische weer
met wind en regen gaat zich
voornamelijk ver ten noorden
van ons afspelen.
De kans op een felle winterprik
lijkt niet groot te zijn. MiddenEuropa blijft tot na pakweg 10
februari koud of zeer koud met
uitmuntende wintersportmogelijkheden. Veel poedersneeuw en
de zon erbij.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
(maandprognose februari nog te
beluisteren thans)
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

3o

2-3o

5o

5-6o

Min

-3o

-3o

-4o

2o

Zon

55%

65%

55%

55%

Neerslag

10%

10%

10%

20%

Wind

no. 3

no. 3

nno. 3

nnw. 3
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WINTERBANDEN

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

Vergeet niet te wisselen!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Wij feliciteren de
Zandvoortse Courant
met het 10 jarig jubileum

Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Met veel plezier bezorgen
wij wekelijks deze krant…

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

… en wat ons betreft
blijven we dat nog
vele jaren doen!

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl

Directie en bezorgers
van ZVO-Verspreiders

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl
 023-5730962

Gefeliciteerd
Zandvoortse Courant!!
Inbraak gehad!! Slot kapot.

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

www.shslotenservice.nl

REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

10 jaar, een jonge mijlpaal
die hopelijk blijft groeien,
tot zeker 20 jaar!

Op een mooi, pakkend
en langblijvend bestaan….

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Mandy Schoorl

“ZFM ZANDVOORT 25 JAAR LIVE”
Maandag 9 februari 2015 bestaat
ZFM Zandvoort precies 25 jaar.
Om dit te vieren nodigt het bestuur alle medewerkers,
ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders en andere
belangstellenden uit voor de receptie op 7 februari 2015.

Locatie: Thalassa
Boulevard Paulus Loot 18
2041 KB Zandvoort.
Tijd:

18.00 uur tot 20.30 uur.

Muzikale Omlijsting: Ruud Jansen.

Wij rekenen op uw komst.

Zegt het voort, zegt het voort.
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Heden Verleden
Kwart eeuw lokale radio ZFM

Ritme van
Zandvoort

De vrienden; Rob Harms, Edwin
Keur, Dirk van Duijn, Martijn
Luiten en Bas de Baar verzorgden in 1983 elk weekend
de illegale ‘Delta Air radio’. De
radio werd goed beluisterd
want er belden minstens 400
luisteraars per uitzending voor
verzoeknummers en om de
groeten te doen. Ondertussen
waren er vanuit de gemeente
plannen voor een lokale radio.
Het groepje jongeren was daar
wel in geïnteresseerd en besloot
met Delta radio te stoppen.
Maar zover kwam het niet: tijdens een controle naar illegale
radio-uitzendingen ontdekte de
politie de zender en nam alle apparatuur in beslag. De vrienden
kregen bovendien een boete van
500 gulden, die door de ouders
werd betaald.

Oprichting Zandvoortse
Omroep Organisatie

In 1985 kwam er een wet om
plaatselijke omroepen in het
leven te roepen. Bas de Baar,
Lennard de Groot, Rob Harms,
Daniel en Vincent Huijing kre-

De piratenvrienden

gen van de rechter hun in beslag
genomen apparatuur terug,
onder voorwaarde dat er een
officiële lokale omroep zou komen. Op 9 februari 1990 werd de
stichting Zandvoortse Omroep
Organisatie (ZOO) officieel bij
notaris Gielen opgericht. Alleen
de gemeenteraad van Zandvoort
moest het nog toewijzen en een
officiële toestemming geven.
Een kink in de kabel dreigde toen
ook de Heemsteedse omroep De
Branding, van meneer Paagman,
zich in Zandvoort meldde voor
een vergunning. De gemeenteraad stond in eerste instantie
niet achter ZOO, pas na inmenging van de fractievoorzitters
Jaap Methorst (VVD) en Ruud
Sandbergen (D66) kwam ZOO
toch als winnaar uit de strijd.
De werknaam van dé lokale radio voor Zandvoort werd ZFM.

Studio De watertoren

Geld om professionele apparatuur aan te schaffen was er
niet. Dus werd de mogelijkheid
geboden om aandelen te verwerven voor 1500 gulden. Met
name de ouders van
de eerder genoemde
jongeren kochten
vervolgens aandelen.
Men vond een locatie in de catacomben
van de Watertoren,
waar vandaan 24 uur
per dag rechtstreeks
werd uitgezonden. De
programmering was

Het pand aan het Gasthuisplein

zeer divers: een jazzprogramma, een spiritueel programma,
een kunst- en cultuurprogramma en een kookprogramma.
Het actualiteitenprogramma
Goedemorgen Zandvoort werd
vanuit Café Neuf met een mobiele zender uitgezonden. Sinds
jaar en dag is hotel Hoogland iedere zaterdagochtend gastheer
van het populaire actualiteitenprogramma.

Studio Gasthuisplein

Studio Tolweg en
de toekomst

Vanuit de nieuwe studio wordt
niet alleen radio gemaakt, er is
ook een actueel TV tekstkanaal,
via internet is ZFM over de hele
wereld te beluisteren en sinds
kort wordt op elke vrijdag geëxperimenteerd met televisie uitzendingen. Gemeenteraadsver
gaderingen worden rechtstreeks
uitgezonden en in de toekomst
wil men deze vergaderingen
zelfs uitzenden met TV beelden.

Vanaf 1999 verzorgde ZFM hun uitzendingen vanuit
een hoekhuis van
de Kruisstraat aan
het Gasthuisplein.
De wens voor een
aparte presentatieruimte en om in de
toekomst digitale
De opening van de studio aan het Gasthuisplein
filmbeelden te kundoor Rob Weij en burgemeester Van der Heijden
nen tonen, in combinatie met een te hoge huur- Vele stromingen maken deel
prijs, waren aanleiding om naar uit aan de programmering en
een andere ruimte op zoek te zo voldoet ZFM aan de gestelde
gaan. Die werd gevonden aan de landelijke eisen. Via www.zfmTolweg. Doordat de Zandvoortse live.nl kan men meekijken in de
Reddingsbrigade het pand aan studio terwijl het radiogeluid te
de Tolweg verruilde voor een plek beluisteren is. ZFM is te zien op
in de nieuwe brandweerkazerne, informatiekanaal 40 en te beluiskon via een onderlinge ruiling teren op 106.9 FM. De weg van
van ruimtes met de toneelver- piratenzender naar lokale radio
eniging Wim Hildering de wens was lang en roerig met als revan ZFM in augustus 2013 in ver- sultaat een professionele zender
vulling gaan.
waar iedereen zich in kan vinden.

Tummers gebak weer verkrijgbaar in Zandvoort
Tea Chocolate & More is gaan samenwerken met Tummers.
Vanaf heden is het Tummers assortiment, vooral bekend
om het verse gebak, bestelbaar en af te halen bij Tea Chocolate & More in de Kerkstraat 8.
Ook kunt u hier terecht voor
de bekende petit fours, diepvries taartjes, hartige hapjes en
roomboter- en zoute koekjes.
Tevens is er een gezellige tafel
ingericht waar ter plaatse een
kopje koffie of thee gedronken
kan worden met eventueel een

heerlijk Tummers gebakje. Voor
kinderfeestjes of chocolade
workshops bent u trouwens
ook aan het goede adres bij Tea
Chocolate & More. Voor bestellingen of info: tel. 023-7431110 of
email: info@teachocolateandmore.nl.

Voor Tummers gebak kunt u in de Haltestraat terecht

Noemenswaardige jubilea, want
het is feest op de redactie van de
Zandvoortse Courant vanwege
hun 10-jarig bestaan. En feest
op de Tolweg 10a bij ZFM Radio
vanwege hun 25-jarig bestaan!
Vandaag bijten ze het spits af
met een spetterende radioshow
waarin het jaar 1990 (precies
25 jaar geleden) centraal staat.
Nieuws uit die tijd, hoe ZOO is
ontstaan en wat er in Zandvoort
gebeurde dat jaar. Gevolgd door
die spectaculaire 25 uur achter elkaar durende uitzending
‘Zandvoort draait door’ op vrijdag 6 februari om 16.00 uur. Live
vanuit de studio, doorlopend tot
zaterdag 7 februari 17.00 uur,
waarna het feest wordt voorgezet in Thalassa, waar iedere
muziekliefhebber vanaf 18.00
uur van harte welkom is!
Mooi om te horen hoe de allereerste proefuitzending in
1990 verliep. Gevestigd in de
Watertoren. Dan hoor je als presentator natuurlijk iets pakkends
te brengen, een paar memorabele openingswoorden tot de
luisteraar brengen die vol spanning naast de boxen gekluisterd
zit. Toen het besef dat er geen
microfoon aanwezig bleek te
zijn. En dan wordt je inventiviteit
direct op de proef gesteld. De
speaker aansluiting van de aanwezige koptelefoon werd zo op
de microfoon aansluiting aangesloten. Het ‘Goeoeoedemorgen
Zandvoort’ kon beginnen… Hoe
anders dan de moderne apparatuur waar ze hedendaags
mee werken. De wens is dat het
werk door jullie in de toekomst
op dezelfde enthousiaste wijze
kan worden voortgezet, zonder
angst en zonder beperking van
vrijheid van meningsuiting. Dat
de bedreigingen en de gijzelingsdrama’s van afgelopen tijd
sommigen maar niet weerhoudt
om te schrijven, om te vragen of
om te vertellen wat ze vinden.
Meningen mag, graag zelfs, met
gepast respect. Een vleugje sarcasme misschien? En een beetje
humor, dat is natuurlijk altijd gewenst.
Leef het leven met muziek! En
bovenal: met elkaar! Zonder een
19-jarige zwaaiend met neppistool op de redactie wel te verstaan, want zendtijd… die is
voortaan alleen nog maar
aan jullie besteed! Proost
op een grandioos voortzettend bestaan!

Mandy Schoorl

De Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO), beter bekend als ZFM,
is niet meer weg te denken uit het Zandvoortse. In de afgelopen 25
jaar is de lokale radio drie keer verhuisd. Er werden studioruimtes
betrokken in de Watertoren, aan het Gasthuisplein en recent werd
een grotere studio ingericht aan de Tolweg.
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Zandkorrels
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919
of 0653231754
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos)
netwerk of advies
bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K.
(in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaakwerk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
....................................................

Pedicure
Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl
....................................................

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................

023
schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen en
buiten schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534
Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
....................................................

Bij kapsalon Pronto Hair
in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,
aandacht en
gezelligheid, een moderne
en leuke coupe voor
een aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!
Bel voor een afspraak:
5714068
....................................................
Hondentrimster
De 4 Pootjes
Annemiek Wolters
Bij u aan huis
Zandvoort en
omgeving
www.de4pootjes.nl
Tel. 06-23093264
....................................................
Te huur: parkeerplek
in LDC garage.
€ 80 p.m.
Inl. 06-16048851

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

8,50
9,00

9,50
10,00
10,50
11,00

11,00
12,50

13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan,
die kan er wat van!
06- 57208797
of 06- 10281111
....................................................
Schoonmaakster
heeft tijd over
voor schoonmaakwerk
bij u thuis of op
uw bedrijf.
€ 12,50 per uur.
Tel. 06-84408938
....................................................

Basis- of Creatieve
Fotografiecursus
Het voorjaar,
zomer komt eraan,
mooie foto’s maken.
Meer uit uw camera
halen! Basis- (€ 65)/
Creatieve Foto
grafiecursus (€ 135).
Voor meer info
www.rkarper.nl
of 023-5719326.
....................................................

AANBIEDING VAN DE
MAAND FEBRUARI
Nieuw bij
Boudoir by Sara:
verantwoord, pijnloos
en veilig tandenbleken.
Binnen 1 uur
2 tot 8 tinten witter!
De hele maand februari
voor € 79 ipv € 129.
Bel voor meer informatie
of een afspraak naar
Lucienne Cohen
06-23972853, al meer
dan 8 jaar ervaring!
....................................................

Alleenstaande,
handige, 57-jarige
strandliefhebber,
van
de
ziekte
fulltime
werkzaam
in Amsterdam,
zoekt leuke woonruimte
voor langere periode;
huurindicatie
500/600 euro/mnd.
Heeft u iets
of weet u iets?
Mijn tel.nr. is:
0681647667 (Henk).

Al 25 jaar uitstekende
kinderopvang
bij SKiP (Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje-Pluk).
Neem een kijkje
op onze website:
www.pippeloentje-pluk.nl
of kom gewoon
eens langs.
....................................................
Echtpaar zoekt
betrouwbare
hulp in de huishouding
voor 1 keer per week.
Ons telefoon nr is
023-7852608
aub bellen na 12.00 uur
....................................................

Professioneel schilderen stucadoorwerk.
Binnen en buiten.
€ 18,50 p/u
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor grote en
kleine klussen
Tel. 06-84772750
....................................................

Wij komen gratis
uw oude/defecte
wasmachine, droger,
vaatwasser en computer ophalen.
Bel 06-26753332
....................................................
Dansavond
Dansschool Rob
Dolderman
Zaterdag 7 februari
in theater De Krocht.
Aanvang 20.00 uur
....................................................

In liefdevolle herinnering.
Lieve Martha,
alweer een jaar
uit mijn leven
maar nooit uit mijn hart.
Je Astrid
....................................................
Nederlandse 49 jarige,

Alarmerende
lievetoename
en geduldige vrouw
vanbiedt
Parkinson
zich aan als

huish. hulp,
samen een ommetje maken, koken,
boodschappen doen,
om mee te babbelen, verzorgen, etc.
voor in Zandvoort
en directe omg.
Tel. 06-87232260

Alarmerende toename

Connie, 54 jaar

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

van
van
Meer dan de
55.000ziekte
Nederlanders lijden
al aanParkinson
deze ingrijpende ziekte.
Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
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De naam Cense Makelaars is weer terug
De naam Cense Makelaars is weer terug in het Zandvoortse. Na een korte periode waarin
het kantoor Cense en van Lingen Makelaars deel uitmaakte van Mooijekind Vleut Makelaars uit Haarlem, is enige tijd geleden het puur Zandvoortse kantoor Cense Makelaars
weer geheel zelfstandig geworden.

(Advertorial)

Vermaire en Auto Strijder
bundelen de krachten
Op 1 januari 2015 heeft autoschadeherstelbedrijf ASN Vermaire Haarlem een innameloket geopend bij Auto Strijder

in Zandvoort. Dennis Petrus, directeur van ASN Vermaire
Haarlem, en Jim Keur, directeur van Auto Strijder Zand-

voort, verwachten veel van de samenwerking. “We versterken elkaar en ontzorgen de klant.”
Dennis Petrus is sinds anderhalf jaar samen met broers
Martin en Ferdi eigenaar van
ASN Vermaire Haarlem. Het
familiebedrijf, opgericht door
vader Ron Vermaire, is al ruim
twintig jaar in Haarlem gevestigd en staat uitstekend bekend in Zuid-Kennemerland.

Makelaars Erik (l.) en Tjerk Plantenberg kunnen volledig op de steun van Ger Cense en zijn vrouw rekenen

Met veel vertrouwen heeft
Mooijekind Vleut het
Zandvoortse makelaarsbedrijf overgedragen aan Erik
Plantenberg en zijn neef
Tjerk. Beide zijn geregistreerd
NVM-makelaar en zetten het
Zandvoortse bedrijf geheel zelfstandig voort.

Het is verrassend om te zien dat
wij soms meer weten van een
woning dan een eigenaar zelf!”,
zegt Erik. Behalve de makelaardij
heeft het kantoor van oudsher
ook een aparte beheer afdeling,
waar verhuur met al haar facetten door het kantoor uit handen
genomen wordt.

Om na de directiewisseling de
ommezwaai ook zichtbaar te
maken richting de Zandvoorters
is er gekozen voor een volledig
nieuwe huisstijl en het laten
herleven van de oorspronkelijke naam Cense Makelaars. Al
bijna 50 jaar is de kantoornaam
Cense actief in de Zandvoortse
woningmarkt, de vereenvoudiging van de naam Cense en Van
Lingen Makelaars naar Cense
Makelaars was daarom een
logische keuze voor de heren
Plantenberg.

Naamgever

Het kantoor heeft nog altijd dezelfde kernwaarden als 50 jaar
geleden: ‘Gedegen en kundig
advies bij uw wens om te verhuizen’. Hierbij staat maatwerk
altijd centraal; ieder huis, iedere
situatie en iedere persoon is
anders. “Vrijwel iedere woning
in Zandvoort heeft ons kantoor
al eens mogen taxeren, verkopen of aankopen. Vele meters
(papieren) dossier vormen een
belangrijke bron van informatie
voor u én voor Cense Makelaars.

Ger Cense was als beginnend
makelaar zijn tijd al ver vooruit.
Een software systeem ontworpen voor bibliotheken heeft hij
omgebouwd om alle woningmarktgegevens vast te leggen.
Dit systeem is nog steeds uniek
in Nederland, zelfs de NVM kende destijds deze mate van automatisering nog niet! “Hiermee
heeft ons kantoor een schat aan
informatie opgebouwd over de
Zandvoortse woningmarkt waar
wij nog dagelijks de vruchten
van plukken. Ger Cense staat ons
nog altijd met raad en daad bij”,
aldus Tjerk.

Vertrouwd vernieuwend

Cense oubollig? Niets is minder
waar! “Net als Ger Cense zitten
ook wij constant op de laatste
ontwikkelingen, waarbij we gebruik maken van de nieuwste
techniek om de woningmarkt in
kaart te brengen. Bovendien maken we gebruik van de nieuwste
snufjes voor de presentatie van
uw woning. Heeft u bijvoorbeeld

Krant niet ontvangen?

onze nieuwe site al gezien?
Vernieuwend, met een knipoog
naar het verleden waarbij helderheid en transparantie centraal staan. Zowel de aanbodals vraagzijde worden door ons
nauwkeurig onderzocht en voor
u helder in kaart gebracht. Onze
vernieuwende werkwijze zorgt
voor heldere afspraken en terugkoppeling. Communicatie staat
bij Cense Makelaars centraal;
onze telefoonrekening mag dan
ook hoog zijn”, zegt Tjerk.
Cense is en blijft een NVM kantoor dat kwaliteit en scholing
hoog in het vaandel heeft staan.
Erik en Tjerk zijn beiden Register
Makelaar Taxateurs en NVM
beëdigd. Dit zorgt niet alleen
dat u verzekerd bent van een
degelijke dienstverlening met
goede voorwaarden, maar ook
dat uw woning een prominente
plek krijgt op de best bezochte
woning-etalage van Nederland:
Funda.nl. “Met 50 jaar historie
in Zandvoort durven wij wel
te stellen dat ons elke m 2 in
Zandvoort bekend is. Dit geldt
voor woningen, maar ook voor
bedrijfsonroerendgoed”, sluiten
de heren af.

“We willen verder groeien en
onze klanten nog meer service
en gemak bieden. Daarom
openen we op 1 januari 2015
een innameloket bij Auto
Strijder Zandvoort”, vertelt
Dennis Petrus. “Klanten kunnen bij schade voortaan hun
auto bij Auto Strijder inleveren. Daar staat vervangend
vervoer voor hen klaar. Wij herstellen de schade vervolgens
in onze werkplaats in Haarlem
en leveren de auto weer spic &
span af in Zandvoort.”
Waarom Zandvoort? En waarom bij Auto Strijder? “De regio Bloemendaal/Zandvoort
ligt redelijk afgelegen en er
is geen schadeherstelbedrijf.
Daar ligt voor ons dus een
grote kans. Met Auto Strijder,
net als wij een familiebedrijf,
werken we al vanaf de start
van ASN Vermaire intensief
samen. Voor ons is dit een
logische stap in onze goede
relatie.”

Meer business

Jim Keur, samen met Robbert
Strijder directeur-eigenaar
van Auto Strijder Zandvoort,

nam zeven jaar geleden het
autobedrijf over. Het in 1964
door hun grootvader opgerichte bedrijf is officieel erkend servicepartner van de
merken Volkswagen personen- en bedrijfswagens en
is daarnaast onder andere
gespecialiseerd in de merken
Audi, Seat en Skoda. Maar ook
voor alle overige merken leveren zij service en onderhoud.
Ook voor Jim en Robbert past
de loketfunctie voor ASN
Vermaire Haarlem helemaal
in de collegiale samenwerking. “We hebben een klik en
begrijpen elkaar. Niet alleen
zakelijk, maar ook op het persoonlijke vlak. Door op deze
slimme manier de handen
ineen te slaan, versterken we
elkaar én ontzorgen we de
klant. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat het ons allebei
meer business gaat opleveren.
Zeker omdat in Zandvoort en
directe omgeving geen schadeherstelbedrijf is gevestigd.
Die troef gaan wij in het
nieuwe jaar uitspelen door
onze nieuwe service als innameloket van ASN Vermaire
Haarlem lokaal en regionaal
flink in de schijnwerpers te
zetten”, aldus Keur.

Vestiging

Het innameloket van ASN
Vermaire Haarlem is gevestigd
bij Auto Strijder Zandvoort,
Burg. van Alphenstraat 102
in Zandvoort. Telefoon: 0235714565.

Cense Makelaars is sinds jaar
en dag gevestigd aan de P.N.
Quarles. van Uffordlaan 2, tel.
023 5 715 715. www.censemakelaars.nl.

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Afhaalpunten

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl
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Basketbal - dames

Hardlopen

Lions dames komen te kort
tegen koploper DIOS
Zondagmiddag speelden de Zandvoortse basketbaldames
een belangrijke wedstrijd. DIOS, uit Nieuw Vennep, is de virtuele koploper en Zandvoort moest in het hol van de leeuw

proberen om daar verandering in aan te brengen. Volgens
de niet aanwezige coach Rik Poppen zouden daar mogelijkheden liggen. Het werd een uiterst spannende wedstrijd.
Zandvoort ging vanaf de
sprongbal er vol tegenaan en
speelde een zeer fanatieke full
court press waar de Nieuw
Vennepers duidelijk de grootste moeite mee hadden en
dus geen antwoord. Al na vijf
minuten was er een gat van
14 punten, 2-16! Hierna was de
tegenstander wakker geschud
en via een driepunter kon DIOS

weer terugkomen, 11-16.
In het tweede kwart ging
Lions op de ingeslagen weg
door terwijl DIOS de grootste
moeite had om bij te blijven.
Na rust, bij een stand van 1625, was het toch merkbaar dat
de Zandvoortse dames er nog
niet waren. Het derde kwart,
bijna legendarisch slecht voor

Lions, keerde DIOS helemaal terug in de wedstrijd. Lions kon
de basket niet meer vinden en
zo werd de achterstand via 13-5
bijna geheel ingelopen, 29-30,
nogwel aan de goede kant van
de score. In het vierde kwart had
Lions geen haast, terwijl DIOS
nog een eindsprint trok. Met zeven punten op rij in de laatste
5 minuten bracht de thuisclub
de periodestand op 9-3 en dat
was helaas voldoende om te
winnen.
Zaterdag spelen de Zandvoortse
dames een thuiswedstrijd. Om
19.00 uur moeten ze aantreden
tegen Hillegom ’85, de nummer
12 van de ranglijst.

Biljart - Driebanden

Driebandenwinst voor
Keurteams 1 en 3
Afgelopen week wisten twee van de drie biljartteams
van café Keur een leuke winst te scoren bij hun drieban-

denwedstrijden. Team 1 versloeg Bremmetje 1 met 11-8 en
team 3 wist Bremmetje 2 met maar liefst 12-3 van de tafel

te vegen. Team 2 verloor met 6-13 van het team van Café
de Eersteling.

Martin Spaans in zijn winnende en beslissende partij

Henk v.d. Linden, Jeroen v.d. Bos
en Martin Spaans van team 1
scoorden tegen Bremmetje 1
in de eerste helft al een prima
8-2 voorsprong. Martin Spaans
was de beste deze avond want
hij wist tweemaal te winnen
en trok daarmee de zege voor
het team binnen. Dick Pronk
en Frans Blom scoorden als
enigen in team 2. Het werd
helaas een verliespartij met
niet minder dan 6-13. Vorige
week donderdag wisten Edwin
Ariesen, Chris Alken en Hettie
Wisker van team 3 een 12-3
overwinning te noteren tegen
Bremmetje 2. Prima werk, waardoor ze momenteel op een 4e
plaats in de poule staan. Team
1 en 2 staan na afgelopen speelronde op een 7e en 8e plaats in
hun poule.

Inschrijven voor
Zandvoort Circuit Run
Bij de 8e editie van de Zandvoort Circuit Run, dat dit jaar
op zondag 29 maart plaatsvindt, worden 14.000 hardlo-

pers verwacht. Met afstanden van 5 en 12 km, een Business

Run en twee jeugdonderdelen is het evenement geliefd
bij een brede doelgroep. Inschrijven is nog mogelijk tot en
met zondag 15 maart op www.zandvoortcircuitrun.nl.

Runner’s World Zandvoort Circuit Run

Het Circuit Park Zandvoort is
berucht en beroemd door de
autoraces, maar ook voor hardlopend Nederland is het circuit
een unieke uitdaging. Nadat
het licht aan het einde van de
pitstraat op groen springt, volgt
er een parcours waarbij geen
kilometer hetzelfde is. Schuine
bochten en glooiende asfaltheuvels, een mul of misschien
wel hard strand en honderden

toeschouwers in het gezellige
centrum maken de 12 km tot
het meest afwisselende parcours van Nederland. Mannen
en vrouwen gaan de hardloopstrijd met elkaar aan tijdens
de battle Ladies VS Men 5 km,
die zich volledig op het circuit
afspeelt. Voor de jongste deelnemers staat er een Kids Run en
het Scholenkampioenschap 4,2
km op het programma.

Jongeren genieten van
voetbalspel ‘Bumpball’
De gemeente Zandvoort en Sportservice Heemstede-Zandvoort brengen ook in 2015 jongeren meer aan het sporten

en bewegen. Vanuit de ‘BuurtSportCoach’ regelingen wor-

den regelmatig sportactiviteiten in de wijk georganiseerd.
Op vrijdag 30 januari werd samen met het jongerenwerk
van Pluspunt en het Wim Gertenbach College een unieke
activiteit georganiseerd: bumpball.

Biljart - Libre

Halve finale Libre Kampioenschap
van Zandvoort komt er aan
Maar liefst 7 Zandvoortse biljartteams, elk acht man sterk,
strijden komende week om het Libre Kampioenschap van
Zandvoort. Welk team heeft de beste biljarters in huis?
Vrijdag de 13e zullen de teams van
Lamstrael en Biljart Zandvoort
het in de A-finale tegen elkaar
18

opnemen. Woensdag 18 februari
is het biljartfeest voor de teams
van BC Kees Roos en Lardy. Deze

wedstrijden zullen uiteindelijk
leiden tot de grote finale op vrijdag 6 maart. Er worden spannende wedstrijden verwacht,
waar iedereen die de biljartsport
een goed hart toedraagt van kan
genieten.

Voetballen maar dan anders

Ingepakt in grote opblaasbare
ballen werd er door zo’n 25 jongeren 5 tegen 5 gevoetbald in
de sneeuw. Een schouderduw
met een bumpball deed menig
deelnemer een flinke schuiver
door de sneeuw maken, wat
voor veel hilariteit zorgde. De
helft van de jongeren van het

Wim Gertenbach college moest
de activiteit aan zich voorbij
laten gaan. Zij reisden op het
laatste moment onder begeleiding van enkele docenten
af naar Winterberg voor een
weekend wintersport. Zo sloten alle leerlingen sportief de
week af.
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Turnen

Zaalhockey - dames

Zaalcompetitie is leuke onderbreking
De Zandvoortse hockeydames hebben afgelopen zondag de zaalcompetitie afgesloten.
Met een punt uit twee wedstrijden, zijn zij keurig in de middenmoot geëindigd.

ZHC waren tevreden over deze
uitslag.
De tweede wedstrijd op de
laatste speeldag werd gelijk
gespeeld tegen Fit. Dat was
enigszins teleurstellend, omdat
Zandvoort deze heenwedstrijd
nog overtuigend met 8-2 had
weten te winnen.

Doelpoging van Zandvoort

De eerste wedstrijd werd zondag verloren. Nipt, dat wel,
want HBS trok met slechts 2-1

aan het langste eind. De eerste
wedstrijd tegen HBS eindigde
nog in 2-9 dus de dames van

Rotary helpt OSS aan
nieuw turntoestel
De oudste vereniging in Zandvoort is gymnastiekvereniging

OSS De afkorting staat voor ‘Oefening Staalt Spieren’. Al

meer dan honderd jaar is deze vereniging actief om vooral
de turnsport recreatief te beoefenen. Vorige week hebben
zij een nieuw turntoestel in gebruik genomen, die met hulp
van de Rotaryclub Zandvoort kon worden aangeschaft.

De zaalcompetitie is nu voorbij.
Binnenkort stappen de dames
weer het plastic gras op om
zich voor te bereiden op de veldcompetitie, die begin maart van
start gaat.

Handbal

Dames ZSC blijven maar winnen
In een spannende wedstrijd heeft ZSC afgelopen zondag
de vijfde zege op rij geboekt! De reserves van Vriendschap/

TOB uit Amsterdam werden net aan op afstand gehouden.
Na een fysiek harde wedstrijd stond er een 22-19 eindstand
op het scorebord.

De Zandvoortse dames begonnen
weer eens een beetje slap aan de
wedstrijd, iets dat de laatste tijd
vaker gebeurt. Misschien hebben
de dames dat wel nodig om zich

op te peppen? Onze plaatsgenoten kwamen zelfs met 4-7 achter
te staan voordat het tot ze doordrong dat er nu echt eens gehandbald moest worden. En dat

besef kwam er ook: via 8-7 werd
de ruststand van 10-8 bereikt.
De tweede helft ging erg gelijk
op. “Het was een harde fysieke
wedstrijd maar gelukkig bleven
wij rustig terwijl zij regelmatig
gefrustreerd raakten. We hebben
echt weer als een team samen
gespeeld en de wedstrijd met 2219 gewonnen”, vertelde Martina
Balk na afloop.

Voetbal

SV Zandvoort doet goede zaken
Het vlaggenschip van SV Zandvoort heeft afgelopen za-

terdag een klinkende overwinning geboekt op het laag
gerangschikte VEW uit Heemstede. Omdat alle andere

wedstijden afgelast werden, vanwege de slechte gesteld-

heid van de velden, staat Zandvoort nu bovenaan. Dat is
natuurlijk virtueel want ze hebben inmiddels 2 wedstrijden
meer gespeeld dan concurrent voor de titel EDO. Zandvoort
heeft nu drie punten meer.

De elf die trainer Laurens ten
Heuvel het veld instuurde, dicteerden vanaf de eerste minuut
het spel. Zandvoort speelde alleen maar op de helft van de
gasten. Bij een sporadische uitval
van VEW kwam keeper Arnold
Jongejan danig in de problemen.
Een klein tikje zorgde ervoor dat
de aanvaller de stervende zwaan
speelde en als een volleerd acteur ter aarde zeeg. Gevolg: rood
voor Jongejan, penalty voor VEW.
Gezien de veldverhoudingen

had Jongejan er beter aan gedaan om de aanvaller zijn gang
te laten gaan. Nu was de vraag
wie de Zandvoortse keeper zou
gaan vervangen. Gelukkig was
Jorrit Schmidt aanwezig en na
enig overleg mocht hij zich omkleden. Na een onderbreking van
tien minuten kon de wedstrijd
verder gaan met Schmidt onder
de lat en zonder Ronald Kaales
die geslachtofferd werd. Toen
even later een VEW-speler revanche dacht te nemen op Patrick

van der Oord, kwam hem dat op
rood te staan waardoor de balans weer in evenwicht was.
Vlak voor rust kon Van der Oord
eindelijk de eerste treffer aan
laten tekenen op aangeven van
Nigel Berg. Zandvoort maakte
pas echt het verschil in de tweede helft. Na tien minuten was
VEW klaar voor de sloop. Kevin
van de Zeijs (2x), Billy Visser en
uitblinker Berg tilden de stand
naar 5-0.
Volgende week staat in
Amsterdam de wedstrijd tegen
TABA op de agenda. Mochten
onze plaatsgenoten één punt
pakken, dan halen ze daarmee
het periodekampioenschap
binnen. Maar trainer Laurens
ten Heuvel heeft aangegeven
dat Zandvoort uiteraard voor de
volle winst gaat.

De wedstrijdgroep van OSS is blij met de pegasus

De turnvereniging telt ruim
honderd leden. Een aantal leden, lang niet allemaal, houdt
zich bezig met het wedstrijd
turnen. Omdat de oefentoestellen gelijk moeten zijn aan
de landelijk gestelde norm
van het wedstrijd turnen, ontbrak bij OSS het turntoestel
de Pegasus (springtafel). Het
actieve bestuur, onder leiding
van voorzitter Marcel van der
Boom, ontwikkelde een inzamelingsactie om zo een toestel
te kunnen aanschaffen. Vele
activiteiten werden ontwikkeld om de gelden bij elkaar te
brengen. Rotaryclub Zandvoort
ondersteunde de actie met een

gift van € 2.500. Mede door dit
bedrag werd het turntoestel
een feit, zodat de vereniging
kan trainen op landelijk wedstrijd niveau.
Uit handen van voorzitter Florian Harder van de
Rotaryclub Zandvoort, nam
OSS-voorzitter Van der Boom
de waardevolle cheque voor
de aanschaf van het turntoestel in ontvangst. Hij bedankte
de Rotaryclub Zandvoort voor
hun financiële steun en in het
bijzonder dankte hij Rotary lid
Maarten Koper, die de geldelijke ondersteuning heeft gecoördineerd.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
ASN Vermaire
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Cense Makelaars
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
CoolXperts
Dorsman Assurantiën
Eetcafé ‘t Sand
Greeven, Makelaardij o.g.
Kwekerij Van Kleeff
Miss Hollie’s Knutselkluppie
MMX Italiaans Restaurant
Monuta Westerveld
Pakhuis, Het

Pluspunt
Rabbel terras en lunchroom
Radio Stiphout
Reco Autoschade
Rimini, restaurant
Rosier Coaching
SH Slotenservice
Sportcafé Zandvoort
Stichting Jazz in
Zandvoort
Tea, Chocolate & More
Thalassa Strandpaviljoen 18
Transportbedrijf
Van der Veld
Trieling
Tromp, Kaashuis
Uitvaartverzorging Erika
Vooges strand
Wijnologie
ZFM Radio
19

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 6 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 5 en
de verdere in week 5 door het college genomen besluiten
zijn in week 6 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadscommissies

De raadscommissie komt bijeen op 10 februari 2015
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.
Raadscommissie Bestuur en Middelen dinsdag 10 februari
20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

COLLEGEZAKEN

Vragen aan /mededelingen uit het college
RAADSZAKEN
Concept regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015-2018
Financiële Verordening 212/2015
Nota reserves en voorzieningen 2015
Controle Verordening 2015 en Controleprotocol 2015 tot
en met 2018
Programma van Eisen accountantsopdracht verslagjaren
2015 tot en met 2018
Raadscommissies Ruimte en Economie en Samenleving
komen te vervallen
U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onderwerpen aan de orde stellen, mits het onderwerp behoort bij
de betreffende commissie. Hiervoor geldt dat zij minimaal
24 uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de
griffie moeten worden aangemeld. Er worden in principe
maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde
raadsvoorstellen vindt plaats op 3 maart 2015.
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree
is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Be stuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 7 februari 2015 haalt de ecocar weer Klein
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Zuiderduin 1, wijzigen strandpaviljoen, in-

gekomen 19 januari 2015, 2015-VV-018.
- Duinstraat 2, plaatsen buitendeur, ingekomen 27 januari
2015, 2015-VV-019.
- Van Lennepweg 34, plaatsen dakkapel, ingekomen 29
januari 2015, 2015-VV-021.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:

- Koningstraat 7, uitbreiden woning, verzonden 28 januari
2015, 2014-VV-180.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak
maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt aantal zaken
terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

- Lijsterstraat 14, aanpassen (legaliseren) bestaande dakkapel, verzonden 29 januari 2015, 2014-VV-188.
- Strandafgang Barnaart 23a, vergroten paviljoen voor watersport, verzonden 29 januari 2015, 2014-VV-167.
- Tollensstraat 67, kappen twee dennen, verzonden 29 januari 2015, 2015-VV-006.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00
uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via
het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan
waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn
dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen
09.00 uur en 11.00 uur (telefoonnummer:14023).
Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur.
Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van
vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Heeft u een boodschap voor uw klanten?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden: advertenties@zandvoortsecourant.nl
Ronald Arnoldt: 06 - 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl of Igrid Muller: 06-24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Actueel

5

Windmolens
niet, maar
subsidie wel

13

Uniek

Seniorencomplex
biedt nieuwe
kansen

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

gekocht is het bronzen beeld ‘Springende meisjes’ van de
Zandvoortse kunstenares Nel Klaassen (1906-1989). Afgelopen maandag is het beeld van de sokkel verwijderd, wat
nog rest zijn de twee voetjes op de sokkel. Het beeld blijkt
in het verleden al heel wat te verduren hebben gehad.

kunstenares aan de gemeente
voorstelde om de sculptuur te
verplaatsen naar de binnentuin
van het voormalig Cultureel
Centrum. Er kwam geen akkoord
en Nel Klaassen besloot aan
Koningin Juliana, waar ze goede
connecties mee had, een brief
te schrijven om te bemiddelen.
Uiteindelijk werd het bronzen
beeld in 1981 in het trappenhuis
van het Raadhuis geplaatst.

Sport

Werkzaamheden
Flemingstraat
duren voort

oplage 9.500 exemplaren

Opnieuw bronzen beeld gestolen
Een van de beelden die ooit door de gemeente zijn aan-

Open

15

Meten met twee
maten kost Glen
Koper de titel
www.zandvoortsecourant.nl

ZFM vierde 25e
verjaardagsfeest
De Zandvoorters konden er het afgelopen weekend
niet omheen. De lokale radiozender ZFM vierde haar

25e verjaardag. Wat een (luister)feest werd het, met als
klap op de vuurpijl een zeer druk bezochte receptie in
strandpaviljoen Thalassa. Het bestuur mag trots zijn op
de vrijwilligers die dit feest mogelijk hebben gemaakt.

Herplaatst

Tot 6 oktober 2008 heeft het
beeld daar altijd gestaan. Op
verzoek van een kunstminnende inwoonster is het bronzen
beeld herplaatst in het plantsoen, hoek Kromboomsveld/
A.J. v.d. Moolenstraat waar het
op 9 februari jl. ruw van de sokkel is verwijderd.
Het beeld ‘Springende meisjes’ van Nel Klaassen

Het kunstwerk werd in 1964 geplaatst in het plantsoen, hoek
Kostverlorenstraat/Julianaweg.
Door vandalisme werd het beeld
daar tot twee keer toe van zijn
sokkel getild. De beschadigingen waren dusdanig dat de

Tweede beeld

Het beeld is niet het enige
kunstwerk van Nel Klaassen
dat gestolen is. Op het voorplein van de scholengemeenschap De Golf is in 2007 ook
het beeld ‘vrouwtje wandelend
in de wind’ door bronsdieven
meegenomen.

Marathon uitzending in de studio van ZFM

Het begon al op donderdag toen
een 4 uur lange live-uitzending
muziek draaide uit 1990, en er
nieuwsfeiten uit dat oprichtingsjaar werden voorgelezen. Vrijdag
gaf burgemeester Niek Meijer het
startsein voor een marathonuitzending van maar liefst 25 uur.
De marathon eindigde op zaterdagmiddag 17.00 uur met het bekende programma Zandvoort op
zaterdag, dat voor de gelegenheid
in een ander jasje was gestoken.
Om 18.00 uur was het tijd voor

De Mannetjes

Vervolg op pagina 3

Zondag 15 februari 2015

‘Highlights uit opera’s en operettes’

Springende
meisjes

Wiebke Goetjes - sopraan • Jeroen Bik - tenor
Gilbert den Broeder - piano

Op de sokkel staan alleen de voeten nog | Foto: PR/ZFM

‘Ze zijn zo van de sokkel
gesprongen en de wijde
wereld ingetrokken’

de receptie. Vele medewerkers, oud-medewerkers,
sponsoren en belangstellenden gaven acte de présence.
Een trotse voorzitter Belinda
Göransson en vicevoorzitter
Rob Harms waren druk bezig
om al die mensen welkom te
heten. De Ruud Jansen Band
verhoogde de feestvreugde
door het spelen van bekende
‘oude’ muziek.

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (Kerk open 14.30 uur) - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Heeft u een papiercontainer aan huis?
Kijk op pagina 14
wanneer deze bij u geleegd wordt.
Gemeente Zandvoort

1

Familieberichten

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Oecumenische Viering met
ds T.G. van der Linden en pastoor M. Wagemaker
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Oecumenische Viering in Protestante kerk
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor-diaken G.J. van der Wal

In memoriam
Onze allerliefste vader en opa

Willem Bluijs
Wij missen jou al 5 jaar....
Maar wij houden nog zielsveel van jou
Veel liefs, Jeannette, Marco, Marielle

Dankbetuiging

2
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Zandvoortse projecten
voor Luchterduinen Fonds

Kindercarnaval in
theater De Krocht

Een paar maanden geleden maakte Eneco bekend dat het

Alaaf voor alle kinderen van Zandvoort! Zondagmiddag

bewoners kon gaan financieren. Dit ter compensatie voor

carnaval in theater De Krocht. Onder leiding van Prins Rob,

de windmolenparken die voor de kust komen. Hoewel de

meeste Zandvoorters faliekant tegen de windmolens zijn,
werden er toch acht projecten ingeleverd.
In eerste instantie konden de
bewoners via de website van
Eneco op hun favoriete project stemmen. De energiereus
meldde eerder deze week dat
het stemmen vroegtijdig was
afgeblazen omdat bleek dat
er gefraudeerd werd met het
stemmen. “We zijn van mening dat hierdoor een vertekend beeld ontstaat van de populariteit van de verschillende
initiatieven”, meldde Eneco
woordvoerder Marcel van Dun.
In mei beslist een jury wie de
uiteindelijke winnaars van het
fonds zijn.

Zelfs de gemeente Zandvoort
heeft een aanvraag gedaan.
“Zoals een parel zich ontwikkelt in zuiverheid en schoonheid, zo wil de gemeente zich
verder ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Op
naar energiezuinige woningen,
maatschappelijk verantwoord
ondernemen, duurzame mobiliteit en een nog duurzamer
toerisme. De gemeente zoekt
hiervoor graag de samenwerking op met haar inwoners en
bedrijven. Samen werken aan
een duurzame parel aan zee”,
aldus de motivatie.

Zandvoortse projecten

De strandpachtersvereniging
wil van Zandvoort de groenste
badplaats van Nederland maken. In dit kader stelt het bestuur van de vereniging voor om
alle paviljoenhouders te voorzien van een stekkerklaar zonnepaneel (desgewenst meerdere panelen met bijdrage van
de individuele pachter). Deze
technologie sluit bijzonder
goed aan bij zowel seizoensgebonden als jaarrondpaviljoens.
De Buitenschoolse Opvang
(BSO) stelt voor om kinderen te
laten ‘jutten’ en van het gejutte
materiaal aan de slag te gaan.
En tenslotte zou de mogelijkheid moeten worden gecreëerd
voor een Green Businessclub in
Zandvoort.

Van de 50 aangedragen projecten werden er 28 geschikt
bevonden voor de finale
ronde. Acht daarvan komen
uit Zandvoort, waaruit min
of meer zou kunnen blijken
dat niet iedere Zandvoorter
tegen het windmolenpark
is. Waterspor tvereniging
Zandvoort spande de kroon
met het insturen van drie projecten. Een daarvan is het kunnen blijven organiseren van de
Eneco Luchterduinen Race. Ook
wordt subsidie gevraagd om
het clubhuis 100% duurzaam
te maken en CO2 neutraal te
kunnen laten functioneren. Ook
vraagt WVZ een bijdrage om te
komen tot een Zandvoortse
Watersportdag. Verder heeft
de Oranje Nassauschool om
geld gevraagd voor hun te organiseren techniekweek met
als thema ‘duurzame energie’.

De winnaars worden in mei bekendgemaakt tijdens een door
Eneco georganiseerde bijeenkomst.

Cartoon - Hans van Pelt

kunnen ze weer uit hun dak gaan bij het jaarlijkse Kinder-

zijn adjudanten en prinsessen mag er worden gefeest en
gehost op vrolijke carnavalsmuziek.

Zondag is het weer feest in De Krocht

Het leuke van carnaval is dat
je je mag verkleden. Als prinses, Beyoncé, Michael Jackson,
tv-ster of voetballer, het maakt
niet uit. In de huid van een ander kruipen is gewoon leuk.
Meisjes of jongens die hun favoriete zanger, zangeres of groep
goed kunnen playbacken, krijgen tijdens het Kindercarnaval
de kans hun talent te tonen.
Samen met een of meer vriendinnetjes of vriendjes mag ook.
Neem je Cd met het nummer
van je favoriete artiest of groep
mee en wie weet wordt je dan
wel de ster van de playbackshow!

Uiteraard zijn moeders, vaders,
broertjes, zusjes en opa’s en
oma’s ook van harte welkom
om het carnavalsfeest bij te wonen. Terwijl de kinderen aan het
feesten zijn, kunnen de ‘groten’
gezellig aan de bar genieten
van een hapje en drankje.
Het Kindercarnaval is gratis en
begint om 14.00 uur, de zaal
gaat open om 13.30 uur. Aan
het eind van het carnavalsfeest,
rond 17.00 uur, mogen alle kinderen een cadeautje uitzoeken.
Kom dus zondagmiddag naar
theater De Krocht. Dit feest
mag je niet missen!

Vervolg voorpagina
ZFM vierde 25e verjaardagsfeest
Bij een verjaardag horen cadeautjes en die waren er dan ook.
De voorzitter van de stichting
StrandBridge, Hans Hogendoorn,
had een mooie cheque van
€ 1.000 bij zich. Ieder jaar verdeeld de stichting de revenuen
van de Strandbridgedrive onder goede doelen in Zandvoort.
Uiteraard was het bestuur in zijn
nopjes met dit mooie gebaar,
want ZFM kan financiële middelen altijd goed gebruiken.
Het tweede ‘cadeautje’ kwam
van de burgemeester namens
het college en de gemeente
Zandvoort. Meijer verraste de
vrijwilligersorganisatie door
voorzitter Göransson de gemeentelijke Waarderingsspeld
op te spelden. Met deze han-

deling wilde Meijer zijn dank
uitspreken aan alle vrijwilligers
van de Zandvoortse Omroep
Organisatie. Hij memoreerde
dat ZFM een belangrijke plaats
in het sociale leven van onze
woonplaats inneemt en bracht
een toost uit op de volgende
25 jaar.
Zondagochtend werd het jubileumweekend spetterend afgesloten. Het jazz-team van ZFM
had een aantal muzikanten in
de studio uitgenodigd, waaronder ZFM-medewerker Ruud
Jansen, Marco Termes met zijn
keyboard en Eric Timmermans
met zijn contrabas, om live nog
‘even’ vier uur lang de beste jazz
de ether in te sturen. Een onvergetelijk weekend.

… is Valentijn op 14 februari
voor de jongeren spannend.
Zomaar van iemand een
briefje of een roos krijgen is
vet gaaf! Voor mij als ‘jeugdig
oudje’ is deze spanning over.
Hoewel? Extra aandacht is
nooit weg. Ooit stuurde ik naar
de kleindochters een anoniem
Valentijnskaartje, ze wisten direct dat ik de afzender was. De
lol was er snel vanaf daarom
doe ik niets meer op deze datum.
Toch wil ik op Valentijnsdag een
lans breken voor het volgende.
Het heeft een klein beetje met
liefde te maken maar dan met
naastenliefde. Momenteel
heeft de groep die afhankelijk
is van huishoudelijke hulp het
moeilijk en velen zijn onzeker
over hun toekomst. De staatssecretaris heeft de rekening
voor langdurige zorg per 2015
bij de gemeente gelegd, die
moet maar zien hoe zij het
gat dicht breit. Het persoonsgebonden budget was de eerste die traag werd uitbetaald.
Gelukkig is dat opgelost. Maar
ook bij de thuiszorg is het
uitbetalen een probleem en
wordt er in de uren gesneden.
Onlangs vertelde mijn vriendin
dat haar thuishulp geen hulp
meer mocht verlenen. Zij stond
niet meer op de lijst. Na een
belletje werd zij naar Haarlem
verwezen. Vervolgens kwam
alles goed dus zou je denken:
geregeld! Niets is minder waar.
Zij vertelde verder dat de stelling ‘zorgen voor’ nu veranderd
is naar ‘zorgen dat’. Sinds kort
wordt er gekeken naar je eigen
zelfredzaamheid. Iemand van
thuiszorg kwam haar thuissituatie bekijken en de uren die
zij in 2014 had, werden ingekort. Hoe zij het verder moet
rooien? Daarvoor zal zij haar
familie moeten gaan inschakelen en anders de buren of
vrijwilligers. Immers, het recht
op zorg vervalt!
De huishoudelijke hulp moet
als een gek door haar huis,
een sociaal kopje koffie is over.
Zo worden ouderen en mensen met een beperking
‘gestraft’. Misschien een
roos met Valentijn? Laat
u maar. Een extra uurtje
is welkom!

Nel Kerkman

een fonds had opgericht dat duurzame projecten van kust-
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14 Zandvoorts carnaval - Sportcafé Zandvoort
in Korver sporthal, 19.30 – 01.00 uur

Vooges Strand is vanaf
13 februari
weer iedere dag open!
Reserveer telefonisch tot 1 maart
3 gangen € 25
(excl. fruits de mer en oesters)

OPHALEN PIZZA

maar ook pasta en de andere
specialiteiten van onze chef Grazia!!
Voor een feestje of etentje op maat,
MMX verzorgt het voor u!
Stempelkaarten:
Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

Lunchroom Pico Bello
Bloemendaal

14 Valentijns bridgedrive - Bibliotheek Zandvoort
15 Kindercarnaval - Theater De Krocht, 14.00-16.30 uur
15 Jazz op de Glee - Trio Johan Mulder, tennisclub
De Glee, aanvang 15.00 uur

15 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:
Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

15 Classic Concerts - met Wiebke Goetjes.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

Reserveer voor Valentijnsdag
en je ontvangt een glas bubbels
van het huis

www.vooges.nl
Tel. 023-5716959
Annet Westerburger
Voor al uw marsepeintaarten, bruidstaarten,
banket en cupcakes

4 Patat met
4 kroketten of 4 frikadellen
of 4 kaassoufflés € 9,95

t/m 1 maart: ‘38 jaar Holland Casino Zandvoort’

Tentoonstelling over het casino in het Zandvoorts Museum

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
12 februari t/m 18 februari

SPONGEBOB:

SPONS OP HET DROGE (3D/NL)

TaartenByAnnet

ZA / ZO OM 12.30 & 16.15 UUR
WO OM 15.30 UUR

Ook beschikbaar voor
workshops en kinderfeestjes

PADDINGTON (NL)

12 februari Valentijn workshop!

www.taartenbyannet.nl • 06-24531125

ZA / ZO OM 14.15 UUR
WO OM 13.30 UUR.

FIFTY SHADES OF GREY
VRIJ TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

FILMCLUB:
COMING HOME

VAN ZHANG YIMOU MET GONG LI
WO OM 19.30 UUR

LADIES NIGHT:
FIFTY SHADES OF GREY

Lunchroom/ snackbar Pico Bello
Bloemendaalseweg 24 | Bloemendaal
Tel. 5276313 of 06-40732477

DO OM 19.30 UUR  UITVERKOCHT

direzione:
Alfredo Caramante

Diverse sandwiches, hapjes en catering
Vanaf € 30 thuisbezorgd
silspartyservice.nl

VERWACHT:
MICHIEL DE RUYTER

BLOED, ZWEET & TRANEN
Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Waterstanden

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Hier uw advertentie?

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Informeer naar
de mogelijkheden

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Ronald Arnoldt: Tel. 06 - 1020 9294
ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

en bel Ingrid Muller:

06-2453 0167
februari
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Kennemer Golf & Country Club

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Kennemer Lounge BV is per direct op zoek naar:

Vormgeving: IR Design Zandvoort

ZELFSTANDIG WERKEND KOK (m/v) Fulltime
RESTAURANT MANAGER (m/v) Fulltime
MEDEWERKER/ STER BEDIENING (m/v) Parttime

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Als jij denkt dat je in dit team past,
stuur dan een motivatiebrief en CV naar Dennis Rekers via
d.rekers@amsterdamhospitalitycompany.nl
Kennemerweg 78, 2042 XT Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Plannen op Watertorenplein voor
uniek zorgcomplex voor senioren
De Zandvoortse architect en ontwikkelaar Remo De Biase

heeft een voor Zandvoort uniek concept ontwikkeld. Een
concept waarmee ook een toeristisch economische ont-

wikkeling van Zandvoort in het kader van Ouderenbeleid
kan worden gestimuleerd. De ontwikkelaars willen op het

Watertorenplein een multifunctioneel zorgcomplex voor

senioren realiseren. Het unieke aspect is dat een deel van
de woningen permanent bewoond wordt en een deel wordt

verhuurd als vakantiewoning. In beide gevallen met alle gemakken van ‘zorg aan huis’.

Artist Impression van het te realiseren Seniorencomplex aan het Watertorenplein

De bedoeling is het project te
ontwikkelen met private middelen. Zoals bekend worden in
Nederland vele verzorgingstehuizen gesloten. Zorg aan huis
is het modewoord en meer eigen verantwoordelijkheid voor
ouderen staat voor ogen. Een locatie gelegen aan de kust en in
de onmiddellijke nabijheid van
het centrum van Zandvoort zal
voor velen een aantrekkelijke
optie zijn. Niet alleen voor de
Zandvoortse ouderen, maar
ook voor bezoekende ouderen

zou dan de gelegenheid worden
geboden voor een verzorgd en
van alle gemakken voorzien verblijf. Het kan een visitekaartje
worden voor Zandvoort.
Op de begane grond zijn onder
meer een centrale activiteitenruimte, een restaurant, een bibliotheek en een fitness ruimte
gepland. Daar bovenop drie lagen met appartementen voor
senioren, zowel koop als huur, en
appartementen die senioren als
vakantieadres zouden kunnen

huren. Onder de grote daktuin
komt een parkeerplein voor 87
parkeerplaatsen.
Het multifunctionele zorgcomplex kan ervoor zorgen dat, indien noodzakelijk, de continue
en intensieve zorgvraag permanente bewoning mogelijk
maakt. Hiervoor is er 24 uur per
dag ervaren en gediplomeerd
personeel in het complex aanwezig. Senioren die structureel
of tijdelijke medische zorg nodig
hebben, kunnen dus zelfstandig
wonen met zorg aan huis. Dat
geldt eveneens voor de toerist
met een zorgindicatie: een zorgeloze vakantie met zorg op
maat.
In het complex kunnen een huisarts en een fysiotherapeut met
oefenruimte zich vestigen. Maar
ook is er ruimte voor een kapper,
mogelijkheid voor pedicure en
manicure. Kortom legio mogelijkheden om de senioren een
hele prettig tijd te laten beleven.
De Biase architecten vertrouwen op een open en gedegen
gedachtenwisseling met het
gemeentebestuur. Het project
wordt ontwikkeld in nauwe
samenwerking met deskundigen op het terrein van het
Ouderenbeleid. Naar hun mening een uniek project voor een
Nederlandse badplaats. Het
zal de toeristisch economische
ontwikkeling van ons prachtige
dorp ten goede komen.

Kinderdisco in teken van Valentijn
Komende zaterdag 14 februari is het Valentijnsdag. Toeval
of niet, komende zaterdag is er ook weer een nieuwe Kinderdisco bij Pluspunt. Het kan dus niet anders dan dat het
thema ‘Valentijn’ is.
Of het een romantisch avondje
wordt ligt aan de bezoekers zelf,
maar de dj’s hebben de passende muziek al uitgezocht. Verder
wordt er natuurlijk ook gewoon

‘lekkere’ dansbare muziek gedraaid. Tijdens de discoavond
worden er verschillende spelletjes georganiseerd door een
vrijwilligersteam van Pluspunt.

Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn
zaterdag vanaf 19.30 tot 21.00
uur van harte welkom om heerlijk te komen dansen en meedoen met de spelletjes. Het is
leuk om je kleding aan te passen
aan het thema: Valentijnsdag.
De entree bedraagt € 2 en de
disco vindt plaats bij Pluspunt
aan de Flemingstraat 55.

ZANDVOORT SCHOON!? En ….

“en Hoeperdepoep-ligt-op-de-stoep-…..”

Gemeente Zandvoort

Komend weekeinde is het Carnaval en ongetwijfeld klinkt wel ergens het
oer-Hollands lied “Hoeperdepoep-zit-op-de-stoep, en-laten- we-vrolijkwe-zen….”.Maar dat is natuurlijk niet zo, helaas. Met z’n allen vinden we
dat de overlast van hondenpoep in de openbare ruimte best aardig is
teruggedrongen, maar hier en daar lijkt daar toch minder sprake van
te zijn. Jammer toch, dat slechts een handjevol inwoners daarmee een
goed opgezet project zo nadelig kan beïnvloeden.
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Vrouw brengt zoon
zonder hulp ter wereld

Een 25-jarige vrouw heeft
zondagavond in Zandvoort
eigenhandig haar kind ter
wereld gebracht. Ook heeft
ze zelf de navelstreng doorgesneden. De hoogzwangere
vrouw uit Letland was alleen
in de woning van haar zuster aanwezig toen ze plotseling weeën kreeg. Ze belde
direct via 112 de politie die
snel een ambulance naar de
woning aan de Keesomstraat
dirigeerde. Toen het ambulancepersoneel ter plaatse
kwam, lag het kindje, een
jongetje, al in een wiegje,
was het gewassen en droeg
een mutsje en sokjes. Kind en
moeder werden ter controle
naar het ziekenhuis gebracht
maar maken het goed.

Zo vader, zo zoon

In januari is strandpaviljoen
Negentien in andere handen
overgegaan. Ondernemer
Bram Molenaar gaat dit
seizoenbedrijf samen met
zijn verloofde Chantal
Oosterbroek exploiteren. Met
deze overname treedt Bram
in de voetsporen van zijn vader Huig, de welbekende eigenaar van het naastgelegen
paviljoen Thalassa. De naam
van het strandpaviljoen
wordt omgedoopt in ‘Ahoi’,
waar ‘Strand in zicht!’ een
leus is die dagelijks zal klinken. De 23-jarige ondernemer
is al een goede bekende van
veel kinderen, verenigingen,
bedrijven en scholen uit de
regio. Als ‘Bram de Piraat’ verzorgt hij al een aantal jaren
activiteiten op het strand
zoals garnalenvissen, schatgraven en jutterstochten, in
combinatie met een rit in zijn
zes wielige gele strandtruck.
Naast het aanbod van uitdagende spellen en excursies,
weet hij veel te vertellen over
de natuur en het milieu: over
wat er zoal leeft in zee of wat
er op de vloedlijn te vinden is.
In strandpaviljoen Ahoi heeft
Bram de Piraat nu echt zijn
plek gevonden!

Uitverkocht!

Vanavond, 12 februari, is de
Nederlandse première van de
film Fifty Shades of Grey, naar

het populaire gelijknamige
boek. Circus Zandvoort organiseert deze avond een bij
de dames bekende ‘Ladies
Night’, die binnen de kortste keren was uitverkocht.
Gelukkig voor de liefhebbers
draait de film de hele week
nog elke avond om 19.00
uur en om 21.30 uur. Het
boek Fifty Shades of Grey
(Vijftig Tinten Grijs) is uitgegroeid tot een wereldwijd
fenomeen. De verwachtingen voor de film zijn dus ook
zeer hoog gespannen.

Botsing met hond

Afgelopen zondag is een
wielrenner gewond geraakt
bij een valpartij. Op de boulevard Barnaart moest hij
plotseling uitwijken voor
een loslopende hond en verloor daarbij de controle over
zijn stuur. Daardoor viel hij
hard op het asfalt met letsel aan zijn schouder en/of
sleutelbeen als gevolg. De
man is naar het ziekenhuis
gebracht voor behandeling.
De hond rende weg in de
richting van Bloemendaal
maar is even later door
agenten, met hulp van omstanders, gevangen en meegenomen.

190 jaar reddingwezen

Op een andere locatie,
namelijk in het KNRM
boothuis aan de Thor
beckestraat 6, presenteert de Babbelwagen op
zaterdag 28 februari om
20.00 uur een digitale
presentatie over 190 jaar
Reddingswezen. Een unieke
plek om in de sfeer van het
reddingswezen de digitale
rondreis te beleven. De entree van de presentatie is
vrij toegankelijk, na aanmelding aan Marcel Meijer tel.
06 13837000 of via info@
babbelwagen. Dezelfde
presentatie is nogmaals op
14 maart maar dan op de
vertrouwde locatie in Hotel
Faber.
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ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

Zondag 15 februari

14.00 - 16.30 uur

VERKOCHT 2014
Kinder
carnaval
Theater de Krocht
in

Gratis entree.

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

per dag(deel) - max planckstraat - t 0653 231 754

Je komt toch ook verkleed in je leukste outfit?
En wil je optreden zoals je lievelingsartiest,
neem dan je cd met je favoriete liedje mee
om te playbacken.

Voor alle kinderen een verrassing!

14 en 15 februari Pop-Up Store:
Kids Avenue – LocaLoca – BohoChic –
Drommel Exclusief – Bibi for Shoes

MegaSale!

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Top kwaliteit voor jong en oud
voor kleine prijsjes!

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Kerkstraat 2b Zandvoort
(hoek Kerkstraat t.o. Holland Casino)
I.s.m. Eigenwijs Makelaars

HEEFT U EEN BOODSCHAP
VOOR UW KLANTEN?

Openingstijden: zaterdag 10.00-18.00
zondag 11.00-18.00

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden:
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Ronald Arnoldt: 06 - 10209294
		 ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: 06-24530167
		 Ingrid@zandvoortsecourant.nl

VENAVO
Stress, hoofdpijn en/of
vastzittende spieren?

Magnesium werkt!!
Golden Naturals Magnesium Citraat
• Sterke formule 200 mg Elementair
• Volledig natuurlijk

60 tabletten: normaal € 10,-

Tegen inlevering van
deze advertentie: € 7,50
Venavo

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
P.S. Woensdag 11 maart zijn wij niet aanwezig op de markt!
Voor meer informatie kijk op onze website:

www.venavo.nl
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10%
Introductie
korting
op Eau de
Parfum
AMOURANT
100 ML
&
10 % korting
op de gehele
lingerie
colletie
Bij vertoon van
deze bon op
valentijnsdag
van 12.00 tot
17.00 uur
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het tienjarige jubileum van De Zandvoortse Courant, blikken we
wekelijks terug naar een nieuwsbericht dat 10 jaar geleden in de krant stond.

op tweede kerstdag 2004 tijdens hun
vakantie in Phuket (Thailand) getroffen
door de allesvernietigende tsunami. Hun
verhaal was voorpaginanieuws in de
Zandvoortse Courant van 2005.

minstens negen meter hoog,
kwam voor de tweede keer als
een muur op mij af, gelukkig
kon ik mij goed vasthouden. Het
duurde een minuut of vijf en
toen was het over. Alles stond
onder een dikke laag water en
ik waadde richting ons hotel, op
zoek naar Alette. Wonder boven
wonder vond ik haar. We zaten
onder de schrammen en snijwonden van het ronddrijvende
puin. Maar we leefden en hadden elkaar nog”, vertelt Willem
heel nauwgezet.
“Na het omzetten van de vliegtickets zijn wij zo snel mogelijk
naar huis gegaan. Thuis konden
wij onze draai niet vinden en op
advies van onze kinderen zijn

wij na een paar maanden weer
terug gegaan. Maar het plekje
was niet meer zoals voor de
tsunami. De vissersbootjes mogen niet meer op het strand liggen en de vissers wonen ver van
de baai. Er zijn mega jachten
voor in de plaats gekomen en
de gezellige sfeer is verdwenen.
Er waren noodwoningen met
asbest platen gebouwd; dat is
de enige hulp die zichtbaar is.
Voor de rest zijn er grote hotels
neergezet voor de toeristen.”
Willem en Alette zijn nog vaak
naar Thailand terug gegaan
maar niet meer naar Phuket.
Sinds 2008 sponsoren zij een
biggenproject in Thailand
en daarmee helpen ze de lokale bevolking. Op de toonbank van hun snackbar De
Zilvermeeuw, langs het spoor
aan de Tollensstraat, staat de
biggenfooienpot die regelmatig
geleegd wordt voor het goede
doel. Het enige dat Willem aan
deze afschuwelijke ervaring
heeft overgehouden is dat
hij niet meer naar het strand
gaat en hij zal ook nooit meer
in zee zwemmen, zelfs niet in
Zandvoort.

Flemingstraat nog steeds opengebroken
De eerste foto van de wegwerkzaamheden in de Fleming-

straat in het gedeelte voor het Pluspuntgebouw dateert al
van 20 oktober vorig jaar. Na ruim 4 maanden werken voor
een stuk weg van amper 200 meter is de oprit naar het

winkelcentrum en parkeerterrein nog steeds maar vanaf
een kant bereikbaar.

De werkzaamheden in de Flemingstraat duren maar voort

de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort (VBZ). Paap is
staan van wonen op het bedrijventerrein in nieuw Noord.

Alette Bol. Het Zandvoortse echtpaar werd

Na 10 jaar vertelt Willem nogmaals over hun wonderbaarlijke overleving. ”We waren er
net 2 dagen en lagen heel vroeg
op het strand te slapen. Opeens
merkte ik dat de baai minstens 1
km droog lag en ik liep verbaasd
met nog meer mensen er naar
toe. Heel in de verte zag ik iets
bruins naderen, het bleek een
meters hoge golf te zijn. Samen
met Alette rende ik zover mogelijk weg. Maar kennelijk niet
ver genoeg. Plotseling was ik
Alette kwijt, later bleek dat zij
zich aan een langs drijvende jetski had vastgeklampt en door
de golf was meegedreven. Ikzelf
kon mij gelukkig vastklampen
aan een boom, dat heeft mij
het leven gered. Het water van

Leendert Paap is per direct opgestapt uit het bestuur van

het niet eens met het te voeren beleid aangaande het toe-

Deze week doen we dat met Willem en

Willem en Alette Bol

Onenigheid over wonen
op bedrijventerrein

Nu is pas een paar weken
geleden begonnen met het
tweede deel van die bekende
en doorgaande route van bus
81. Voorlopig ziet het er niet
naar uit dat de werkzaamheden sneller worden uitgevoerd
dan het eerste gedeelte. Dat
betekent voor alle bezoekers
van het winkelcentrum en
Pluspunt nog maandenlang
gedeeltelijk moeten omrijden.
Ook de extreem hoge drempel
voor het parkeerterrein heeft al
de nodige vragen opgeroepen.
Bewoners en bezoekers zullen
blij zijn als de Flemingstraat
weer normaal voor alle verkeer
toegankelijk is.

Paap, eigenaar van shovelbedrijf Gebr. Paap, wil dat in een
nieuw te vormen bestemmingsplan niet wordt toegestaan dat er gewoond wordt
boven de bedrijven aldaar. De
overige bestuursleden willen
dat wel. “Als dat gebeurt dan
kan ik met ons bedrijf verhuizen, want wij zijn een categorie 3 bedrijf. Dat geldt ook voor
Transportbedrijf van der Veld”,
aldus Paap, die ook wil dat de
2 tot 3% die nu nog vrij is, niet
opgegeven gaat worden voor
woningen.
Onafhankelijk voorzitter van de
vereniging, Hans Hogendoorn,
vindt het allemaal reuze jammer dat het aspect wonen op
een bedrijventerrein op deze

manier wordt vertaald. “Het is
ook niet juist. In het bestuur zijn
voorlopige gedachten over het
wonen op een bedrijventerrein
geformuleerd. Dit gebeurt heel
genuanceerd. Zo kan er naar de
mening van het bestuur op een
bedrijventerrein in bepaalde
gevallen wel worden gewoond.
Op een terrein waar zogeheten
‘categorie 3’ bedrijven zijn gevestigd, ligt het aspect wonen
zeer gevoelig. Ter zake wordt
dan ook naar alternatieven gezocht. Wij hebben ideeën voor
een nieuw bestemmingsplan
aan de gemeente aangeboden.
Daar hebben wij een goed gevoel bij en zeer binnenkort zullen we hierover een bespreking
in onze vereniging organiseren”, aldus Hogendoorn.

Mega sale in ‘Pop Up’ store
Zandvoort wil af van de leegstand van winkelpanden. De

eigenaren van Kids Avenue, LocaLoca, BohoChic, Drommel
Exclusief en Bibi for Shoes snappen dat heel goed en heb-

ben de handen ineen geslagen. Zaterdag 14 en zondag 15
februari organiseren zij in het hoekpand bovenaan de Kerkstraat een mega sale voor jong tot oud.
Kwartiermaker Pascal Spijkerman
kwam dit ter ore en meldde zich
bij de winkeliers voor hulp. Hij
legde via de makelaar contact
met de verhuurder van het leegstaande pand, waarin tot voor
kort Naturana Mode was gevestigd, en hielp zo bij de totstandkoming van de ‘Pop Up’ store.
In deze (zeer) tijdelijke winkel

bieden de winkeliers van de samenwerkende modezaken hun
wintercollectie tegen superkortingen aan. “Onze voorjaar en
zomercollecties komen binnen
en daar moeten we plaats voor
maken. Naast de wintercollectie gaan we in de Pop Up store
ook de zomercollectie van vorig jaar verkopen”, meldt Dimfie
Toonen van Kids Avenue.

VVD wil ‘busweg’ open

Tijdens de commissievergadering
van afgelopen dinsdag heeft de
VVD aan het college gevraagd om
de Prinsesseweg, in de volksmond
‘busweg’ genoemd, vanaf de kruising met de Haarlemmerstraat
richting het centrum tijdelijk
open te stellen voor al het verkeer
richting het centrum. Dit zou de

bereikbaarheid van het centrum
verhogen zolang de kruising
Grote Krocht/Hogeweg open ligt.
Het college antwoordde dat ze
het in overweging nemen, geen
harde toezegging dus. De ondernemers in de Grote Krocht klagen
steen en been over de slechte bereikbaarheid.
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KUNSTGEBIT STUK?

14 Februari!!!

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

Valentijn BLOEMEN uit
het hart Gegeven !!!

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-31053931

Specialist voor al uw bloemwerken.

Autobedrijf Zandvoort

WINTERBANDEN

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• Balanceren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

• Reparaties
• Accu’s

www.autobedrijfzandvoort.nl

• Opslag banden

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!
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Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

AutoTheorieCursus

• De- en monteren

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

Theorie halen?

 023-5730962

Theoriecursus B

€ 99

8 uren incl. lesmateriaal
Datum: 8/9 maart 18.00-22.00 uur
Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord /
Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl
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VanKessel Live & Papa Luigi:
een gouden formule
Afgelopen zaterdag werd dan het verlate ‘Nieuwjaarsconcert’ van VanKessel Live in café Neuf gegeven. Door een

zware griep van zanger Patrick van Kessel moest het optreden worden uitgesteld. Een werkelijk stampvol Neuf genoot

met volle teugen van dit gratis concert. Toen ook nog eens

Louis ‘Papa Luigi’ Schuurman zijn viool tevoorschijn toverde,
kon de avond niet meer stuk.

Pat van Kessel in café Neuf | Foto: Paul Zonneveld

De bekendste rock-nummers
en ballads werden luidkeels
meegezongen door het
enthousiaste publiek: U2,
Doobie Brothers, Neil Young,
Dire Straits en Santana zijn
de spil van de optredens van
VanKessel Live, zo ook afgelopen zaterdag.
De virtuositeit van zowel lead
gitarist Ebe de Jong en violist Louis Schuurman samen,
grenst aan het onwaarschijnlijke. Zij lieten hun instrumenten voor zich spreken en
werkten hele muzikale ‘discussies’ af waar het publiek volledig in mee werd genomen.
In één woord: geweldig! Het
concept met Louis Schuurman
verdient minimaal nog een
optreden. Wie weet?

Tien jaar Strandpaviljoen Vooges
Ze kunnen het zelf bijna niet geloven maar dit jaar staat

strandpaviljoen Vooges al voor de tiende keer op het strand.
Daarmee is het tweede lustrum een feit voor Rolf en Mischa
Vooges van paviljoen 1a.

Primeur dit jaar is dat Vooges
als eerste en enige strandpaviljoen dagelijks verse
sushi verkoopt. Dat gaat in
nauwe samenwerking met
Sushitime! Maar ook de eigen
menukaart staat weer vol met
nieuwe gerechten waaronder
bijvoorbeeld ‘flammkuchen’.
Op vrijdag 13 februari gaat
Vooges weer open en verwel-

komen zij hun gasten weer
graag voor ontbijt, lunch of
diner, 7 dagen per week vanaf
09.00 uur. Zoals ieder jaar
is de openingsavond al snel
vol gereserveerd. Bij telefonische reservering kost een
3-gangen menu slechts € 25.
Datzelfde aanbod geldt voor
Valentijnsdag en dan wordt
er ook nog een glas bubbels
aangeboden! Dus wil je er

als eerste bij zijn? Reserveer
dan alvast een tafel via tel.
5716959.
Vooges Private is een aparte sfeervolle ruimte op het
strand en is zeer geschikt
voor een vergadering, een
workshop, een presentatie
en/of een (bedrijfs)feestje. De
medewerkers van Vooges denken graag met je mee voor de
perfecte invulling van een dag
met bijvoorbeeld als afsluiter
een heerlijk diner met zicht
op zee. Kijk op www.vooges.
nl of neem direct telefonisch
contact op.

Sil verzorgt het Pico Bello
Sil’s Partyservice viert feest want eigenaar Sil is exact 40
jaar in het vak en dat wil hij een heel jaar lang vieren met

zijn gasten. De aimabele Zandvoorter, die in het verleden

als eigenaar van ‘Broodje Sil’ onder de parkeergarage van

de Raaks zijn gasten verwende, doet dat nu bij ‘Pico Bello’
in Bloemendaal.

Sil bij zijn nieuwe bakwand

In een fraai hoekpand aan de
Bloemendaalseweg 24 krijgen ook hier zijn gasten “een
toefje van dit en een toefje
van dat”, waardoor hij de lekkerste broodjes voorschotelt.
En beroemd is het ‘broodje
bal’ van Sil. Hoe hij het doet
zal wel altijd een geheim
blijven, maar mensen rijden
speciaal om voor zijn specialiteiten.
Voor partycatering bent u bij
Sil eveneens aan het goede
adres. Vanuit zijn lunchroom
kan hij elk evenement, privé
of zakelijk, van catering voorzien. Van eenvoudig tot de
meest luxe hapjes en gerechten. Meer informatie vindt u
op www.silspartyservice.nl.

Weerbericht
Kom voor de leukste
kinderfeestjes naar
Center Parcs
Park Zandvoort!
Bel 023 - 5741475 voor
meer info of kijk op
www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort.
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Licht wisselvallig en
zacht februariweer
Nadat we een zonder meer natte januarimaand beleefden, die op sommige stekken zelfs bijzonder neerslagrijk

was, tapt de huidige sprokkelmaand uit bijna het tegenovergestelde vaatje. Het is en blijft voorlopig zo goed als
droog in Zuid-Kennemerland en bovendien wordt het
zachter zonder dat het echt lente wordt.
We zien in de pluim een echte zaagtandbeweging als we
naar de temperaturen kijken
voor de komende dagen. Zo’n
zaagtand in de pluim is altijd
een goed teken, want tamelijk
grotere verschillen tussen dagen nachttemperatuur betekent
dat er in het algemeen sprake
is van helder weer met de zon
er doorgaans flink bij op een
aantal dagen.

ten kan het nog koud worden
met zelfs kans op wat nachtvorst even buiten de bebouwde
kom. Als gezegd komen er dus
flinke verschillen tussen dag
en nacht qua temperatuur.
De wind houdt zich behoorlijk koest en komt richting het
einde van de week iets overtuigender uit de zuidhoek, maar is
niet meer dan windkracht 4 in
onze omgeving. Zaterdag kan
er overigens wel wat regen valHogedrukgebieden bepalen tot len als we aan de flank van een
het weekend ons weerbeeld in depressie komen.
positieve zin. Doordat de stroming meer zuid wordt gaat Het Amerikaanse weermodel
met name overdag de tempe- laat met name volgende week
ratuur op zoek naar de dubbele een hogedrukgebied boven
cijfers en wie weet kan het een Scandinavië ontstaan. Mocht
keer 10 graden worden tot het dat doorgang vinden, draait de
komende weekend. Wellicht wind naar het oosten en wordt
krijgt een aantal mensen dan het veel minder zacht. Echt koud
al snel de lente in de bol, maar zal het echter niet worden want
de kans is vrij groot dat we later stroomopwaarts is niet heel veel
in de maand rekening moeten winterkou voorhanden. Ook kohouden met weer een flinke te- men we niet meer op de schaats,
rugval van temperatuur en de of het zou nog in de allerlaatste
laatste sneeuw is ook nog niet week moeten zijn van deze fegevallen waarschijnlijk.
bruarimaand. Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
Maar voorlopig is het dus even
gerieflijker buiten. In de nach- weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

5o

9-10o

8o

9o

Min

0o

1o

4o

2o

Zon

25%

65%

35%

40%

Neerslag 25%

35%

35%

40%

Wind

z. 4

z. 4

z. 4

z.o. 3-4
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Zandkorrels
TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
...................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaakwerk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
....................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Lumpinee Traditional
Massage
Special: Thai Tradition
Wadpo Massage
Louis Davidstraat 13a
Tel. 06-3383 8303
www.lumpineemassage.nl

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten
Zandvoort.
Speciaal tarief
Schiphol voor bus en
personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
....................................................
AANBIEDING VAN DE
MAAND FEBRUARI
Nieuw bij
Boudoir by Sara:
verantwoord, pijnloos
en veilig tandenbleken.
Binnen 1 uur
2 tot 8 tinten witter!
De hele maand februari
voor € 79 ipv € 129.
Bel voor meer informatie
of een afspraak naar
Lucienne Cohen
06-23972853, al meer
dan 8 jaar ervaring!
....................................................

Te huur:
loods 100m2
Hoge brede
inrijmogelijkheid.
Per 1-4-2015.
€ 850 p.m.
06-18344111
....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage, pijnlijke
likdoorns/eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

HIEP HIEP HOERA
18 februari a.s. wordt
Hardy Bruins 65.
Deze “oldsmobile” zegt
altijd “fuck a duck”.
Jan Betty, Annelies en
Gert Jan zeggen:
proost en van harte
gefeliciteerd!
....................................................

Al 25 jaar uitstekende
kinderopvang bij SKiP
(Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje-Pluk).
Neem een kijkje op
onze website:
www.pippeloentje-pluk.nl
of kom gewoon
eens langs.

Kinder carnaval in
Theater de Krocht
Zondag 2 maart,
14.00 - 16.30 uur.
Gratis entree.
Je komt toch ook
verkleed in je
leukste outfit?
Voor alle kinderen
een verrassing!
....................................................
Te huur: parkeerplaats
in overdekte garage.
Ingang
Pieter Paapstraat.
€ 120,- p/m.
06-83638173

Zandkorrels invulbon
1
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

10

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Jazz aan Zee op
Valentijnsdag

Highlights uit bekende
opera’s en operettes

Op Valentijnsdag genieten van een romantische avond op

Komende zondag zal het Kerkpleinconcert van stichting

het Clous van Mechelen Quartet op de achtergrond? Dat

te. Wiebke Goetjes (sopraan) en Jeroen Bik (tenor) zullen

kan zaterdag 14 februari bij strandpaviljoen Thalassa.

Classic Concerts in het teken staan van opera en operethoogtepunten uit werken van Verdi, Wagner en Puccini

voor u zingen. Zij worden op de vleugel begeleid door Gilbert den Broeder.

Clous van Mechelen | Foto: archief

De chef van Thalassa heeft speciaal voor deze avond een prachtig
menu samengesteld waaronder
een Palette d’Amour voor 2 personen. Vooraf of tijdens het eten
kan men dan weer genieten van
de maandelijkse Jazz aan zee in
café Het Juttertje.
Deze maand speelt het Clous
van Mechelen Quartet met Nick
van den Bos op piano, Daniël
Gueli op double bass en Menno
Veenendaal op drums. Een gast-

optreden is er van de charmante
zangeres Ellen Volkers. Haar repertoire is breed en zij zal met
haar prachtige stem ongetwijfeld inhaken op de romantiek van
Valentijnsdag. De aanvang van
Jazz aan Zee is voor deze gelegenheid aangepast. In plaats van in
de middag begint de muziek nu
om 18.00 uur en komt rond 21.00
uur ten einde. Reserveren voor het
diner is gewenst via tel. 5715660.
Voor Jazz aan zee hoeft u niet te
reserveren en de entree is gratis.

Jeroen Bik en Wiebke Goetjes | Foto: PR

Het programma ziet er zondagmiddag als volgt uit: eerst worden delen uit de 1e akte van Die
Walküre van Wagner gebracht,
gevolgd door een deel van
de 1e akte Tosca van Puccini
en het laatste deel van de 4e
akte van Aida van Verdi. Tot
slot zullen er nog een aantal
stukken uit verschillende

operettes worden gezongen.
Dit bijzondere, zeker niet
alledaagse concert in de
Protestantse kerk aan het
Kerkplein begint om 15.00 uur
en de kerk gaat om 14.30 uur
open. De entree bedraagt € 5
per persoon, inclusief een programmaflyer.

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Naam

: Hotel Bouwes

Locatie

: in het bezit van het Zandvoorts Museum

Maker

: Onbekend

Datum onthulling : 24 augustus 1952
Onthuld door

: Johanna G. J. Bouwes oud 3 jaar

Bron

: ZA1952-0395 / ZN1952-0149 / ZN1953-0083 / ZA1952-0516

Bijzonderheden

: De steen is verplaatst naar het Zandvoorts Museum

Het eerste grote hotel na de oorlog

Nico Bouwes exploiteerde in 1949 al in Zandvoort hotel ‘De
Schelp’ met daarbij ook nog jaarbedrijven in Amsterdam, Den
Haag en Scheveningen. In 1952 liet Bouwes op dezelfde plaats
waar in 1828 ‘Groot Badhuis’ werd geopend, met Marshallhulp
een nieuw hotel bouwen. Het was een gesplitst bedrijf met
een dag- en hotelaccommodatie met 40 kamers. Alle met
zeezicht en 120 bedden. Het hotel had een feestzaal, een eigen
parkeerterrein, een dakterras, een miniatuur golfbaan en er
was een daktuin plus een terras met 300 zitplaatsen. De eerste
steenlegging was in augustus 1952.

Tekst: JOHANNA G. J. BOUWES

GEBOREN 24 MAART 1949
LEGDE DE EERSTE STEEN
OP 24 AUGUSTUS 1952

Na 9 maanden bouwen werd Hotel Bouwes in 1953 officieel
geopend. De eerste steen werd door het 3 jarige dochtertje
Joke geplaatst onder auspiciën van haar ouders. Alleen had
Joke er geen zin in en kroop huilend achter de rokken van haar
moeder weg. Na veel aandrang voldeed zij uiteindelijk haar
opdracht en kreeg van architect H. Wills als aandenken een
zilveren miniatuur troffeltje voor aan een ketting.

Vriendschap
Is vriendschap inderdaad een
illusie? Ik schreef ooit over
afscheid. Over afscheid van
een vriendschap, waar ik onthutst en verbaasd over was.
Ik schreef ook dat ik niet wist
of ik ooit nog eerlijk zou zijn.
Waarom? Meningen mogen
verschillen, maar teleurstellingen uiten blijkbaar niet.
Dat deed ik voor het eerst
in 24 jaar. Toen ik mijn eerste boek uitgaf en zij, als
mijn beste vriendin, niet bij
de presentatie ervan aanwezig was. In mijn dromen
zat zij giechelend naast mij,
handenklappend, trots en
met een grote glimlach op
haar gezicht! Zou ze vereerd
zijn om als 3e een getekend
exemplaar in ontvangst te
mogen nemen. Ik heb haar
gemist in aanmoediging en
blijdschap toen de eerste uitgever JA zei.
Zijn ze wel zo echt als waar
vaak over geschreven wordt?
Mag je tegenwoordig nog
verwachten? Gewoon nog
hopen? Ik besef dat het bij
ons inderdaad zo heeft moeten lopen. Loslaten is het
sleutelwoord geweest. Als je
elkaar niet meer kunt bieden
waar je aaibaar van wordt,
dan is jouw geven voor iets
of iemand anders bedoeld.
Dat heet volwassen worden.
Toch zwijmel ik nog weleens:
twee lieve mensen met een
groot hart, zoveel attentie en
een sterke band, wie had ooit
gedacht dat zoiets breken
kon? Is vriendschapsliefde
dan blijkbaar toch niet sterk
genoeg? Wel en niet, valt te
zeggen. Vriendschappen komen en gaan niet bij mij. Ze
komen en blijven. En soms
komen ze en gaan ze weg.
Maar soms dan vind je ze, de
pareltjes, waarbij je elkaar altijd een beter gevoel wilt geven. Die jou raken en voor wie
jij door het vuur zou gaan.
Elkaar verrijken gaat als een
gemeende vanzelfsprekendheid. Het is tentslotte hoe
het gezegde gaat: ‘A friend
hears the song in your
heart and sings it to
you when your memory
fails.’ Illusie is zo nu en
dan echt bereikbaar.

Mandy Schoorl

het strand met uitzicht op zee en met de jazzy klanken van
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Puzzels

KAKURO

		

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

7
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In een totaal uitverkochte zaal van theater De Krocht was Frits Landes-

7\22

32

bergen afgelopen zondag de onbetwistbare leider van het jazzoptreden.

15

14

De vibrafonist speelde als nooit tevoren met bravoure en muzikaliteit, tot

7\6
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10 10\25

Buitengewoon optreden van
vibrafonist Frits Landesbergen

groot genoegen van talloze jazzliefhebbers.

14\12
4
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De oplossing staat elders op deze pagina

KEA GHA HBF
		 =
CEF
GFJ
BHB
		 =
CFA
CK
GHJ
		 =
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de week
Pebbles en Punky

zijn twee lieve jonge konijnenzusjes die samen zijn opgegroeid in
een gezin; ze zijn zeer sociaal en met wat extra aandacht zeker
ook wel knuffelbaar. Ze zijn heel erg gek op elkaar en zoeken dan
ook samen een fijn thuis. Het liefst een lekker groot hok voor
hen samen met de mogelijkheid om naar buiten te kunnen.
Heeft u een huis met een tuin waar deze schattige konijntjes
de rest van hun leven mogen wonen? Kom dan snel eens langs
met een zakje wortelen en maak kennis met deze schatjes.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

door Lienke Brugman

“Eindelijk een unieke, volle zaal. We zijn
uitverkocht! Dankzij Frits met zijn ‘apparaat’, groot in formaat, spel en gedachte”,
verwoordde voorzitter Hans Weijers zijn
enthousiasme. “Nou nou, zo kan ie wel
weer”, lachte Landesbergen, “laten we
maar snel beginnen. Maar ook ik ben blij
dat u met zovelen bent gekomen; zeker
een compliment voor Eric Timmermans,
de grote organisator van deze maandelijkse optredens.” Na een spontaan applaus kon pianist Jean Louis van Dam
met het intro beginnen van ‘Blue Miles’,
één van de speciaal uitgezochte muziekstukken die deze middag werden
gespeeld.
Niet echt bekende nummers werden
steeds op ongekend hoog niveau ten
gehore gebracht. Leuk dat Landesbergen
naast een geweldige vibrafonist ook een
humoristisch causeur is. Na het swingende ‘Herb’, op zijn eigen speciale manier begeleid op piano én keyboard door
Jean Louis van Dam, werd een ballade
ten gehore gebracht; het welbekende
‘Sweet and Lovely’. Vlak voor de pauze
kon Erik Kooger nog even laten horen
dat hij één van de beste drummers van
Nederland is in ‘My Calypso’.

Na de pauze werd met ‘Childrens Corner’,
een nummer van pianist Van Dam, de
toon gezet voor weer meer onbekende
‘bekende’ nummers zoals ‘Lazy Bones’.
Landesbergen speelde een prachtige
solo voordat met ‘Beach Ball’, een heel
grappig muziekstuk, er nog een royale
toegift werd gegeven waarin heel veel
muzikale grapjes werden verwerkt.
Het was al na vijven toen De Krocht, na
een ovationeel applaus, leeg stroomde.
8 maart komt zangeres Deborah J. Carter
op bezoek.

Frits Landesbergen was even terug op het nest

Kookrubriek
Recept

Recept

Kook eens anders
Turkse bonensoep

Vegetarische maaltijdsoep voor 6 personen. Lekker voor in de winter.
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Oplossing Breinbreker

407

Oplossing Kakuro

Benodigdheden:

1 el olijfolie
2 uien, fijngehakt
2 fijngesneden teentjes knoflook
1 tl versgeraspte gember
1,5 liter water
200 gr rode linzen
1 blik (400 gr) uitgelekte
kikkererwten,
• 400 gr kidneybonen

• 1 blik (400 gr) fijngehakte
tomaten
• 3 wortels, in stukjes gesneden
• 3 stengels bleekselderij, in
blokjes gesneden
• 1 tl garam masala
• 1 1,5 tl gemalen kardemom
• 0,5 tl gemalen cayennepeper
• 0,5 tl gemalen komijn

Bereiding:
Doe de olijfolie in een grote pan en laat hierin de ui, knoflook en gember
gedurende 5 minuten aanbakken. Voeg water, kidneybonen, kikkererwten,
tomaten, wortels, bleekselderij, garam masala, kardemom, cayennepeper
en komijn toe. Breng het aan de kook en laat het een paar minuten koken,
zet daarna het vuur lager en laat het 1 tot 1,5 uur zachtjes koken, totdat de
bonen zacht zijn. Pureer de helft van de soep met een staafmixer of keukenmachine en giet dit terug bij de rest van de soep. Roer goed en serveer
direct. Serveer met Turks brood.
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IMPROVISEREN

De verslaggevers van Thomashuis Zandvoort over geduld,
improviseren en toneelspelen in Zandvoort.
Soms schieten de dingen niet op en moet je improviseren.
Zo ging het ook bij het ontstaan van dit artikel, dat veel langer op zich heeft laten wachten dan onze bedoeling was.

Verslaggeefster Marina van het Thomashuis Zandvoort

Over een van de oorzaken
daarvan heeft u onlangs in de
Zandvoortse Courant kunnen
lezen, toen dorpsgenote Marije
ten Broeke haar verhaal deed
aangaande de trage uitbetaling van de persoonsgebonden
budgetten, nu het zogenaamde
trekkingsrecht is ingevoerd en
de Sociale VerzekeringsBank
voor de enorme klus staat om in
veel te weinig tijd de voorwaarden te creëren waardoor budgethouders hun zorgverleners
kunnen betalen. Wij willen u
verder niet al te zeer vermoeien
met een uiteenzetting hierover,
maar ook verslaggever Nicole
heeft de afgelopen weken menig uurtje achter haar computer gezeten om te zorgen dat
de bewoners van Thomashuis
Zandvoort hun rechtmatige
budget ook in kunnen zetten
waarvoor het bedoeld is.

duld, die steeds maar weer herhaalde: “Geeft niet, Nicole, ik
wacht geduldig af”. Enfin, het
artikel is er gekomen en met de
uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten komt het ook
wel goed, hopen we tenminste.

Dank aan verslaggeefster
Marina, met haar engelenge-

Toneelvereniging Hildering
heeft tussen de vijfentwin-

Theater in Zandvoort, daar gaat
de interesse van verslaggeefster Marina momenteel naar
uit. Ze wil immers alles weten
van Zandvoort. Wat er is, waar
het is, en hoeveel er van zijn.
Vandaar dat we contact opnamen met Toneelvereniging Wim
Hildering, die dit jaar al 67 jaar
bestaat! We werden meteen hartelijk en gastvrij uitgenodigd om
een repetitie te komen bijwonen,
wat in alle drukte van het moment nog niet is gelukt, maar
via de mail zijn we toch aardig
wat te weten gekomen over deze
Zandvoortse toneelvereniging.

tig en dertig leden. Die staan
niet allemaal op het toneel,
velen van hen zijn ook achter
de schermen actief met souffleren, decor inrichten, kap- en
grimewerk, enzovoort. Naast
deze actieve leden is er een
grote groep donateurs, dankzij
hen is er voldoende geld om op
te kunnen treden.
De Krocht is als enige theater in
Zandvoort (voor zover wij weten althans) de vaste stek voor
wat betreft het spelen van de
stukken van deze toneelvereniging: in april en december zijn
de volwassenen te bewonderen
in een stuk dat tweemaal wordt
opgevoerd, de jeugd speelt een
stuk per jaar, dat eveneens in
april wordt opgevoerd.
De voorstellingen zijn altijd uitverkocht en dat betekent dat er
per voorstelling zo’n 200 mannen en vrouwen in het publiek
zitten.
Op zeventien en achttien april
aanstaande staan de nieuwste
voorstellingen gepland, dus
schrijf het alvast op in uw agenda, wees er snel bij voor kaarten
en wellicht komt u ons bij een
van de voorstellingen ook nog
tegen in de zaal. Want we zijn
van plan om eens een voorstelling te gaan bezoeken.
Tot besluit al een kleine vooruitblik op een volgend artikel,
want ook Theaterschool ’t Nest
was meteen bereid gehoor te
geven aan ons verzoek voor
een vraaggesprek. Daarover
berichten wij u een volgende
keer, wat betekent dat ook uw
geduld dus een beetje op de
proef wordt gesteld…

‘t Wapen van Zandvoort bestaat 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan worden het hele jaar door tal van leuke activiteiten gehouden. Brigitte en Rob, de huidige eigenaren, willen door middel
van redactionele advertenties terugblikken op de historie van
‘t Wapen, maar ook vooruitkijken naar een nieuwe toekomst
van dit prachtige etablissement.

Carnaval in ‘t Wapen
Het ‘nieuwe’ Wapen van Brigitte en Rob organiseert
zaterdag 14 februari, in het kader van het 125 jarig bestaan, een groot carnavalsfeest. Daarmee zouden wel
eens oude tijden kunnen herleven toen ‘t Wapen letterlijk uit zijn voegen barstte, zo druk als het was!
Daar weet Michel Koning (bijnaam Pries) alles van. Hij werkte vanaf eind jaren zeventig acht jaar lang achter de bar van ’t Wapen,
dat in die periode een van de hoogtijperiodes beleefde. Michel:
“Het was er met carnaval zo druk dat we planken van marktkramen doorzaagden om voor de ramen te hangen als bescherming.
Door de ene deur kwamen de Scharrekoppen met boerenkapel
naar binnen en door de achterdeur de Schuimkoppen. Je werd
als het ware van achteren naar voren tegen de bar aangedrukt.
Dat alles drukte de pret niet. Het was één groot feest!” Michel
komt zaterdag zeker ook naar het carnavalsfeest in ‘t Wapen.
“Ik heb gezien dat er nog niks aan het interieur is veranderd. De
sfeer van vroeger hangt er nog. Daar ben ik blij om.”

De gouden tijd

Michel Koning kijk nog altijd met plezier terug op de tijd dat hij
er als barkeeper werkte. “Het café was toen eigendom van drie
goed gevulde jongens: Hans Wilkes, Hans Elsinga en Leonard de
Brabander. Ze hadden de zaak overgenomen van Theo de Boer,
een Amsterdamse bokser. Theo bleef echter als barkeeper werken,
samen met Henk ten Broeke en mijn persoontje.” “We hebben
wat afgelachen met elkaar. Elke dag was een feest. De ene grap
na de andere werd uitgehaald. Zo had iemand een advertentie
gezet dat er in ‘t Wapen een papegaai te koop was. Ik weet niet
hoeveel mensen er op af zijn gekomen. Er was natuurlijk helemaal
geen papagaai. Mensen kwamen met kooi en al. Dan moest ik
met een uitgestreken gezicht zeggen: de vogel is net gevlogen’.”

Gezellige High Tea in theater De Krocht
Dinsdagmiddag werd er voor zo’n 70 leden van De Senioren Vereniging Zandvoort (DSVZ) een uitgebreide High Tea
georganiseerd. Locatie was, zoals zo vaak bij evenementen
van de senioren, het gastvrije theater De Krocht.

Samen aan de thee met lekkere hapjes

Voor de echte liefhebbers en
kenners was er zelfs een keuze

uit vijf verschillende theesoorten: Chai, Darjeeling, Earl Grey,

Rooibos en English breakfast
Tea. Daarnaast werden er vele
schalen vol lekkernijen binnengebracht uit de keuken
van het theater. Daar werd
hard gewerkt om de royaal gevulde schalen met mini sandwiches met rosbief, roomkaas,
zalm en filet American klaar
te maken voor de gasten. Ook
de mini saucijzen- en kaasbroodjes en de leuke scones
met vruchtenjam vonden
gretig een aftrek in de zaal
met enthousiaste leden. Heel
gezellig en lekker vonden de
vele gasten het weer. Een leuke middag en een bijzondere
ervaring.

Ronald Rietberg (l.) en Henk ten Broeke werkten in de gouden tijd van
´t Wapen als kok en barkeeper

Trouwerij in Vlissingen

“Een andere grap hebben we uitgehaald met Theo de Boer. Die
wilde in alle stilte trouwen. Dat zou gebeuren in Vlissingen. Wij
met een groepje er een paar dagen eerder naar toe, zogenaamd
om figuranten te werven voor de film Bigamie. Overal hadden we
grote posters opgehangen met de foto van Theo en zijn bruid.
Op de dag van de trouwerij stond het hele stadhuisplein vol met
ruim 600 mannen en vrouwen, die allemaal dachten dat ze in
de film mee gingen spelen. En Theo en zijn vrouw wisten niet
wat ze overkwam. Dit soort geintjes en nog veel meer haalden
we dagelijks uit. Met als gevolg dat de kroeg elke dag stampvol
zat. Het waren gouden tijden.” En die tijden willen Brigitte en
Rob graag weer terug zien te krijgen.
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Gemeentelijke publicatie week 7 - 2015

Verzonden omgevingsvergunningen

Vergadering college

Omgevingsvergunning verleend

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 6 en
de verdere in week 6 door het college genomen besluiten
zijn in week 7 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Papier inzameldagen huis aan huis;

Op 17 februari 2015 wordt de papiercontainer geleegd in
de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 19
februari 2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Kostverlorenstraat 40, aanleg oprit, ingekomen 01 februari 2015, 2015-VV-022.
• Burg.van Alphenstraat 108, plaatsen nieuwe gevelvullende puien, ingekomen 04 februari 2015, 2015-VV-023.
• Strandafgang Zuiderduin 4, wijzigen bestaande bouw
en plaatsen strandbungalows, ingekomen 04 februari
2015, 2015-VV-024.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Fahrenheitstraat 6, gebruik bijgebouw als kapsalon,
verzonden 04 februari 2015, 2014-VV-166.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de
publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen
bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket
Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/
bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting
Sport Support voor het hardloopevenement , Scheveningen
Zandvoort Marathon die plaatsvindt over het strand op 22
maart 2015.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop.
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de
donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Rally sport

Off-road spektakel op Circuit Park Zandvoort
Op zaterdag 28 februari zijn autosportliefhebbers welkom bij
het Pirelli Rally Festival op Circuit Park Zandvoort. De laatste

zaterdag van de maand februari vormt het startsignaal van

het nieuwe off-road seizoen voor zowel het NK Short Rally,
als het NK Off Road Racing. Het gratis Rally Festival huisvest
dan ook twee verschillende evenementen op één dag.

De RallyPro Circuit Short-Rally
was in 2011 een nieuw evenement op de racekalender van
Circuit Park Zandvoort, dit jaar
wordt dus alweer de vijfde editie verreden. Traditiegetrouw
heeft de Stichting Auto Sportief
wederom een uitdagend en gevarieerd rallyparcours uitgezet.
De eerste editie van de Garage
Rijsenhout NK Off Road Race
Zandvoort vindt plaats op hetzelfde terrein, maar kent een
eigen route en een deelnemersveld met vooral 4x4 terreinauto’s.

Klassementsproeven
Rally race gaat deels door terrein en deels over het asfalt | Foto: Chris Schotanus
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Met een trajectlengte van ongeveer 50 kilometer staat er

voor de deelnemers van de
Circuit Short-Rally een mooie
uitdaging op het menu. Ruim
45 kilometer daarvan zal als
klassementsproef meetellen en bevat legendarische
bochten als de Tarzanbocht,
Arie Luyendijkbocht en het
Scheivlak. Ook een aantal paddocks maakt deel uit van de
proef, inclusief een spectaculaire ‘Flying Finish’ op Parking B.
Verder scheuren de rally-equipes over een aantal onverharde
paden, die deel uitmaken van
het evenemententerrein van
Circuit Park Zandvoort.
De deelnemers van de Off Road
Race rijden een deel van de

klassementsproeven over hetzelfde parcours als de Circuit
Short Rally. Daarnaast zijn de
nodige kilometers met extra
offroad-uitdagingen aan het
routeboek toegevoegd, waar
uitsluitend de terreinwagens
op de proef worden gesteld.

Deelnemersveld

Maximaal negentig equipes
kunnen deelnemen aan de
Short-Rally. Op de voorlopige inschrijflijst prijken voertuigen als
de Mitsubishi Evo, Nissan 350Z,
Opel Ascona en Volkswagen
Golf. De voorlopige deelnemerslijst van de Off Road Race toont
al bijna 20 rally-bolides en maar
liefst 27 terreinwagens!
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Judo

Basketbal

Glen Koper verliest finale NK -21
Een kleine straf heeft Glen Koper de Nederlandse titel in
zijn leeftijd/gewichtsklasse gekost. Het arbitrale trio was
van mening dat hij te afhoudend verdedigde.

Glen Koper verloor in de finale

Na deze straf was het zijn tegenstander, clubgenoot Tornike

Tjakadoea, die plotsklaps verleerd was hoe te judoën en

met negatief judo de partij
uitspeelde. “De tegenstander
in de finale zou hij moeten
kunnen hebben. Maar na de
flauwekulstraf voor Glen ging
Tjakadoea alleen maar hangen en afhouden. Daar werd
niet tegen opgetreden door de
scheidsrechters. Ik ben blij voor
hem dat hij na een jaar blessureleed zich weer aan de top
van Nederland heeft gemeld”,
zei vader Henk na afloop.

Lions dames en heren
naar ruime winst
De heren van The Lions hebben zaterdagavond in de Kor-

ver Sporthal een ruime winst geboekt op de nummer 2 van

de ranglijst, BC Apollo uit Amsterdam. Een ijzersterke Niels
Crabbendam maakte voor Zandvoort het verschil en kwam

uit op 33 punten, meer dan de helft van de hele Lions pro-

ductie, 62-46. De dames waren met 55-24 een stuk sterker
dan hun opponent Hillegom ’85.

Koper lag tot de finale volledig
op schema om de Nederlandse
titel in de klasse tot 21 jaar / tot
60 kilo te veroveren. Vier vrij gemakkelijk gewonnen partijen
gingen hieraan vooraf.

Voetbal

Periodekampioenschap voor SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag de rode lantaarn-

drager van de 3e klasse B, het hoofdstedelijke TABA, aan
de zegekar gebonden. Door deze winst is SV Zandvoort

periodekampioen geworden. Voor aanvang was er enige onduidelijkheid over deze wedstrijd omdat enkele
wedstrijden op grasvelden afgekeurd waren. TABA heeft

ook een ‘normale’ grasmat maar gelukkig werd de

wedstrijd afgewerkt op het veld van JOS Watergraafsmeer,
en dat is een kunstgrasveld.

Het zou een wedstrijd worden
met eenrichtingsverkeer naar
het doel van TABA. Vooral als
Zandvoort even aanzette, speelde het de sterren van de hemel,
maar de eerlijkheid gebiedt ook
te zeggen dat heel vaak de snelheid van het spel eruit werd gehaald met terugspeelballetjes.
Hierdoor kreeg TABA regelmatig onnodige kansen. Met de

druk op het Amsterdamse doel
speelden onze dorpsgenoten
zeer dominant. TABA mag zich
in de handen wrijven dat het
‘maar’ 0-4 werd.
Direct na het eerste fluitsignaal
wist Nigel Berg met een fenomenaal schot zijn ploeg op 0-1
te zetten. Dat het bij rust nog
maar 0-2 was, door een doel-

punt van Kevin van de Zeijs, was
eigenlijk wonderbaarlijk. Maar
het was niet anders. In de tweede helft zette Zandvoort weer
grote druk waardoor eerst Van
de Zeijs en later Patrick van der
Oord de stand naar 0-4 wisten
te tillen.
Komend weekend is een algeheel inhaalweekend. Omdat
Zandvoort alle wedstrijden
gespeeld heeft, is het team
van trainer/coach Laurens ten
Heuvel vrij van competitieverplichtingen.
Overige uitslagen 3e klasse B:
VVC – KHFC: 4-2; VEW – EDO:
0-3; Ouderkerk – RKAVIC: 3-1;
SCW – NFC: 3-1 en Buitenveldert
– VVA/Spartaan eindigde eveneens in 3-1.

Handbal

Het toverwoord was verdedigen
en dat werd met verve gedaan.
Als dan ook nog eens de ‘lange
man’ in een bloedvorm verkeert,
zoals Crabbendam afgelopen
zaterdag, dan is de winst snel
uitgelegd. Crabbendam scoorde niet alleen, ook plukte hij
de ene na de andere rebound
uit de lucht en heerste hij onder het bord. Lions is nu op
gelijke hoogte gekomen met
de tegenstanders van zaterdagavond. Qua punten kwam
alleen Crabbendam met zijn 33
punten in de dubbele cijfers.

Dames

Ook de Zandvoortse dames

waren op dreef. Het laag geplaatste Hillegom ’85 was niet
in staat om de scoringsdrang
van de Zandvoortse leeuwinnen een halt toe te roepen. Zo
nu en dan wisten de Hillegomse
dames een zwakke tegenstoot
uit te delen maar dat zette qua
score geen zoden aan de dijk.
Zandvoort daarentegen kon de
basket vrij gemakkelijk vinden
waardoor er een groot verschil
ontstond. De teller stond pas
stil bij 55-24.
Komend weekend hebben zowel de dames als de heren een
uitwedstrijd op het programma
staan.

Adverteerders

Zesde winst op rij voor ZSC
De wedstrijd van afgelopen zondag, uit bij US in Amsterdam, hebben de handbaldames van ZSC in winst om kunnen zetten. Na een spannende wedstrijd werd het uiteindelijk 13-17, de zesde winst op rij!
De wedstrijden tegen US zijn altijd spannend. Ook nu ging het
gelijk op tot 3-3. Toen lukt het
de Zandvoortse dames om een
kleine voorsprong te nemen
naar 3-7. Bij rust had US terug
kunnen komen tot 7-9, nog
steeds in Zandvoorts voordeel.

Topscorer Niels Crabbendam | Foto: Richard Vissers

“In de tweede helft lukte het
ons om onze voorsprong vast
te houden en zelfs wat verder
uit te lopen. We stonden weer
erg goed te verdedigen en ook
zaten er weer mooie aanvallen
tussen. We hadden wel wat
pech met de break outs. Ballen

spatten soms op de lat of de
paal uiteen, maar we hebben
uiteindelijk met 13-17 gewonnen”, vertelde Martina Balk na
afloop. Scores ZSC: Manon van
Duijn: 6; Lucia van der Drift: 5;
Romena Daniëls: 3; Noëlle Vos:
2 en Laura Koning scoorde één
keer.
Aanstaande zondag spelen de
dames 10.30 uur in de Korver
Sporthal tegen AHC’31 uit
Amsterdam.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor K. Willemse
ABC en meer…
Agreable
Amie Ouderenzorg
ASN Vermaire
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
La Fontanella
Miss Hollie’s Knutselkluppie
MMX Italiaans Restaurant
Pico Bello (Broodje Sil)
Pluspunt Boomhut

Pop-Up evenement
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Radio Stiphout
Reco Autoschade
SH Sloten Service
Stichting Classic Concerts
Taarten by Annet
Tand Prothese Zandvoort
Theater De Krocht
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
Vooges strand
VVV Zandvoort
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BEDRIJVENGIDS
pagina

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Sil’s Partyservice
Meer klanten met digitale nieuwsbrieven?
Vraag de gratis emailmarketingscan aan!
www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom GRATIS proeven

Diverse sandwiches, hapjes en catering
Vanaf € 30 thuisbezorgd
www.silspartyservice.nl

Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Bloemendaalseweg 24 | Bloemendaal
Tel. 5276313 of 06 - 40732477

U vindt wat u zoekt op
de BEDRIJVENGIDS pagina!
Plaatsing

Wekelijks (totale investering)

Om de week (totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen: Ingrid Muller: 06 - 2453 0167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Ronald Arnoldt: 06 - 1020 9294 • ronald@zandvoortsecourant.nl

Een touchscreen
voor de schaakvereniging

“Als jullie er niet
waren, kon ik hier
niet wonen.”

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij participeren in maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de economische
vitaliteit van Haarlem en omgeving. Dat doen we door klanten
en partijen bij elkaar te brengen en door zelf actief deel te
nemen aan initiatieven.
Zo ontving schaakvereniging Kennemer Combinatie een
financiële bijdrage uit het Rabobank Stimuleringsfonds (RSF)
voor de aanschaf van een touchscreen.
Jan Kouwenhoven, secretaris: 'Wij zijn enorm blij met de
bijdrage van Rabobank Haarlem en Omstreken. Wij huren de
zaal van het Steunpunt voor Ouderen. Het scherm wordt
daarom niet alleen door ons, maar ook door de ouderen

Voor inspirerende verhalen en informatie,
kijk op www.amie.nl

gebruikt. Een zinvolle investering dus waar zowel jong en oud
veel plezier aan zal beleven.'

Wijkverpleging en ondersteuning bij u thuis
Bij ziekte en ouderdom met goede zorg zelfstandig thuis blijven wonen?
De wijkteams van Amie bieden verpleging en verzorging bij u thuis.
Wij hebben een thuisbasis bij u in de buurt en kunnen vanwege de
kleinschalige opzet flexibel inspelen op uw wensen.
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Meer weten of uw
zorgvraag melden:
zorgbemiddeling@amie.nl
of 023-5741637

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/haarlem
Een aandeel in elkaar

2005 2015

10
jaar

7
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Opera

9

Invalster blijkt
uitstekende
vervangster

Tegel

17

Geboortetegel
voor baby’s
uit Zandvoort

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Actie

19

Dames

Drie keer de
Alp d’Huzes
beklimmen

Dames biljarters
presteren beter
dan de mannen

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Kindercarnaval blijft
een grandioos feest

‘Vogelaars’ trokken
naar Zandvoort

Alweer voor de 23e keer werd in theater De Krocht het Kindercarnaval georganiseerd

Er is een groep van 8 pestvogels gespot in Zandvoort.

soms meer volwassenen dan kinderen in de grote zaal. Toch heeft de Zandvoortse

land kwamen naar Zandvoort om de groep te bewonde-

door Theo Smit. En na al die jaren is het nog steeds een succesformule, al staan er
jeugd een grandioos carnaval meegemaakt dat ongetwijfeld volgend jaar de 24e editie zal beleven.

Vogelliefhebbers, de zogeheten vogelaars, uit het hele

ren en natuurlijk te fotograferen. De bijzondere vogels
zaten vooral tussen de Nicolaas Beetslaan en de Martinus Nijhoffstraat.

Vogelspotters kwamen naar Zandvoort voor de pestvogel
Kindercarnaval in theater De Krocht was weer een groot feest

Prinsesjes en feeën, cowboys
en Spidermans, ze waren er
allemaal weer. De een nog
mooier dan de andere, maar
daar gaat het natuurlijk niet
om. Daarom is de organisatie
al een paar jaar geleden afgestapt van de prijs voor het
mooist verklede kind.

Een hoofdrol was dit jaar weggelegd voor clown Didi, die
een aantal van zijn acts op de
bühne bracht. Vooral de act
met de pluche beesten deed
het erg goed bij de kinderen.
De vijf aanwezige ‘prinsen’
deden hun best om de feestvreugde te verhogen en me-

De Mannetjes

Pestvogels
gespot

nige sliert feestgangers ging
in polonaise door de zaal. Toen
ook nog alle kinderen een cadeautje uit mochten zoeken,
kon het feest helemaal niet
meer stuk.
Wie in de krant van vorige
week de Zandkorrel advertentie van De Krocht heeft
gelezen, zou kunnen denken
dat op 2 maart weer een kindercarnaval plaatsvindt. Dat is
helaas niet zo, men moet echt
weer een jaar wachten voor
het volgende spektakel.
Ook voor volwassenen werd
op twee locaties, met wisselend succes, carnaval gevierd.
Een verslag hiervan leest u elders in deze krant.

BETER MOBIEL
‘Het waren vast gewoon
mussen die zich voor
carnaval hadden verkleed’

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Pestvogels leven in noord
Scandinavië en Rusland. Door
gebrek aan beschikbaar voedsel trekken pestvogels zuidelijk. Opvallend is het te noemen dat pestvogels de laatste
4 à 5 jaar elk jaar in redelijke
aantallen in ons land worden waargenomen. Voorheen

kwamen ze maar eens in de
zoveel jaren voor in Nederland.
Pestvogels kunnen op uiteenlopende plaatsen worden gezien, zelfs midden in dorpen
en steden, want overwinterende pestvogels zijn nauwelijks aan mensen gewend en
niet bijzonder schuw.

De zeldzaam voorkomende Pestvogels | Foto’s: Chris Schotanus

Ontwerpbestemmingsplan
“Kostverlorenstraat e.o” ligt ter inzage.
Kijk op pagina 13
Gemeente Zandvoort

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
1

Familieberichten
“Verval niet in treurnis maar geniet van elk
moment. Het leven is zo waardevol, zo mooi!
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.”

Robin Keller

7 mei 1976

14 februari 2015

Berthel Keller-Megens
Nina
Lily

Bobbie
Peter en Micky Keller
Dax en Sharon Keller
Livia
Dax
Jan en Janny Liebregts
Camiel en Manon Megens
Veron
Vincent
We nemen afscheid van Robin op vrijdag 20 februari
om 12.30 uur in de Agathakerk, Grote Krocht 45 te
Zandvoort.

Op 100 jarige leeftijd is rustig en kalm van ons
heengegaan onze vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Lieve Robin
Wat hebben we met elkaar ongelooflijk
mooie momenten gehad en wat zullen
wij jou gaan missen.

weduwnaar van Greet van der Moolen
Amsterdam,
17 september 1914

Zandvoort,
13 februari 2015
Tom en Wil
Debby en Rick
Jamie Lee

Maar zoals ooit is gezegd:
“A great soul serves everyone all the time.
A great soul never dies.
It brings us together again and again.”

Ferry en Nel
Daphne en Pascal
Quinten
Charelle
Alain en Carmen
Dani

De Vossies

Correspondentieadres:
T.J. Kroese, Jhr.Q.v.Uffordlaan21, 2042 PP Zandvoort
Overeenkomstig zijn wens heeft de uitvaart in
besloten kring plaatsgevonden.

Je hebt een steen verlegd
in een rivier op aarde....
Wij zijn bedroefd omdat

Dankbetuiging

Robin Keller

Aansluitend zullen wij hem begeleiden naar zijn
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

lieve, dappere en bijzondere vader
van onze leerlingen Nina en Lily
en man van Berthel overleden is.

Correspondentie- en bloemenadres:
Dunweg Uitvaartzorg,
Achterweg 40, 2132 BX, Hoofddorp.

We zullen hen steunen op de
weg die zij zullen gaan.

Met diepe ontroering hebben wij kennis
genomen van het overlijden van

Nico Kroese

Hartelijk bedankt voor het medeleven
zowel persoonlijk als schriftelijk na het
overlijden van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Nico Paap
Sina Paap – Loos
Kinderen en kleinkinderen

Kinderen en team
van de Oranje Nassauschool

ROBIN KELLER
Wat hebben wij hem bewonderd om zijn
strijdbaarheid en vermogen tot het einde toe
zijn allerliefsten en zovelen te inspireren.
Wij wensen zijn lief Berthel, hun dochters
Nina en Lily, zijn ouders Micky en Peter,
onze mede-rotarian, zijn broer Dax, Sharon,
Livia, Dax, zijn schoonouders en familie heel
veel geestkracht bij het onnoembare verlies.
Wij houden in herinnering zijn energie
om oogmelanoom te lijf te gaan. In zijn
geest gaan wij met de Stichting Melanoom
door met aandacht hiervoor te vragen.
Rotaryclub Zandvoort

Lieve Robin,
Door vriendschap wordt verdriet gedeeld
en vreugde verdubbeld!
We gaan je missen…
Je Hocus Pocus Pilates vriendinnetjes
Kenza, Natasja, Nathalie
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Spotlight

Waterstanden
februari
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Hoera het is echt waar:
Henk Bos
wordt 22 februari

65 jaar!
Van harte gefeliciteerd!
Gabrielle, Ronald, Levy, Bo
Sandra, Dennis, Dino en Donny
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Nieuwe burgemeester
voor Kids Adventure Week

Zandvoorters kandidaat
voor Statenverkiezingen

De VVV Zandvoort heeft een nieuwe kinderburgemeester
aangesteld. Na een heuse selectieprocedure is het Finn
Damhoff geworden. Finn is de eerste jongen die dit ‘ambt’
vorm mag gaan geven. Hij neemt als vierde kinderburgemeester van Zandvoort aan Zee het stokje over van Eva van
der Mije, de kinderburgemeester van 2014, en zal ‘leiding’
gaan geven aan de Kids Adventure Week.

Bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten

Vrijdag 20 februari wordt Finn
door de ‘echte’ burgemeester in
het raadhuis geïnstalleerd en
zijn officiële eerste daad is een
dag later al, als hij met het doorknippen van een lint bij de vestiging van VVV Zandvoort in de

Bakkerstraat de Kids Adventure
Week officieel zal openen. In de
loop van de week zijn er nog verschillende gelegenheden waar hij
als kinderburgemeester zijn opwachting maakt. Natuurlijk blijft
er genoeg ruimte in zijn agenda
over om zelf ook aan verschillende activiteiten deel te nemen.
De Kids Adventure Week wordt
dit jaar voor het vierde achtereenvolgende jaar georganiseerd
in Zandvoort. Het programma
is dit jaar nog voller dan voorgaande jaren, waardoor kinderen
een nog grotere keuze hebben
uit de verschillende sportieve,
(ont)spannende, creatieve, vieze
maar bovenal hele leuke activiteiten, veelal georganiseerd door
Zandvoortse ondernemers.
Tijdens de voorjaarsvakantie van
21 tot en met 28 februari kunnen
kinderen zich uitleven en genieten van alles wat Zandvoort te
bieden heeft. De week wordt afgesloten met een optreden van
Nienke van Zappelin in de Beach
Factory in het Center Parcs Hotel,
waarna kinderen ook nog met
haar op de foto kunnen. Een overzicht van alle activiteiten vind je
onder andere op de achterpagina
van deze krant.
De meeste activiteiten zijn
gratis en voor sommige activiteiten moet je je aanmelden. Ga voor meer informatie naar www.
kidsadventureweek.nl.

Cartoon - Hans van Pelt

van Noord-Holland hebben vier Zandvoorters zich kandidaat gesteld. Er kan op 18 maart gestemd worden op Jerry

Kramer (VVD), Andor Sandbergen (CDA), Bruno Bouberg
Wilson (Ouderenpartij NH) of Michel Demmers (Hart voor
Holland).

Jerry Kramer staat op de vierde
plaats voor de VVD. Het moet
wel heel raar lopen wil hij niet
gekozen worden. Daarbij komt
dat hij een of meer plaatsen opschuift als de VVD een of meer
Gedeputeerden mag leveren.
Ook Bruno Bouberg Wilson
staat bij de Ouderenpartij
Noord-Holland hoog genoteerd.
Bouberg Wilson staat op plaats
2 maar moet afwachten of het
positieve effect van de ouderenpartijen bij de gemeenteraadsverkiezingen doorwerkt. De
Ouderenpartij Noord-Holland
heeft nu nog 1 zetel in de Staten.
Andor Sandbergen is kandidaat
voor het CDA maar gezien zijn
11e plek op de kieslijst, is het niet
waarschijnlijk dat hij ook daadwerkelijk gekozen zal worden.
Tenzij hij een groot aantal voorkeursstemmen zou behalen.
Tenslotte is Michel Demmers
kandidaat voor de nieuw opgerichte provinciale partij ‘Hart

voor Holland’. Deze partij wil
kwaliteitskandidaten leveren
die minimaal al eens wethouder
zijn geweest. Demmers staat op
plaats 18, dus ook in zijn geval
lijkt een daadwerkelijke verkiezing alleen mogelijk als hij veel
voorkeurstemmen behaalt.
De Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart worden tegelijkertijd gehouden met de verkiezingen voor de Waterschappen
(Hoogheemraadschap van
Rijnland). Ook daarvoor is een
plaatsgenoot verkiesbaar: Jan
Beelen staat op de lijst van het
CDA.
De verkiezingen voor de
Provinciale Staten zijn voor veel
mensen onbekend terrein. Om
een goede keuze te kunnen maken, kunt u de stemwijzer raadplegen. Op www.stemwijzer.
nl wordt uw politieke voorkeur
getest aan de hand van 29 stellingen.

Verdwaald in woud
van verkeersborden
Dat de Grote Krocht is afgesloten, dat mag nu zo langzamerhand wel bekend zijn bij de Zandvoorters. Maar weet

een ‘vreumde’ waar hij aan toe is? Moeilijk in te schatten

maar een feit is dat de Grote Krocht vanaf het Raadhuisplein vergeven is van de verkeersborden die het overzicht

van de winkelstraat volkomen ontnemen en onduidelijkheid in de hand werken.

Vanwege de afsluiting van de
Hogeweg gelden er allerlei
omleidingen en zijn meerdere
wegen tijdelijk afgesloten of
van rijrichting veranderd. Mede
door de vele wijzigingen is
het vanaf beide kanten van de
Grote Krocht onduidelijk wat
de rijrichting van deze winkelstraat is. Om bij de parkeergarage van het LDC te komen,
moet men echt de weg weten vanaf de Brederodestraat,
want de Grote Krocht inrijden
vanaf het Raadhuisplein blijft
verboden. Wel kan men vanuit
de garage ‘legaal’ via de Grote
Krocht eruit maar om de garage in te komen is volkomen
onduidelijk. Ook om weer uit

het centrum te geraken moet
men echt de weg weten.
De St. Agathakerk is voor bijvoorbeeld senioren die slecht
ter been zijn moeilijk te bereiken en ook theater De Krocht
heeft onder de diverse afsluitingen te lijden. En dan hebben we het nog niet eens over
de ondernemers op de Grote
Krocht die steen en been klagen. Het is te hopen dat de
aannemer woord houdt en
dat het leed voor Pasen, 5 en
6 april, geleden is. De cartoon
van deze week laat de visie van
Hans van Pelt over deze situatie zien. Onduidelijkheid is
bijna troef.

… komt carnaval weer langzaamaan terug in Zandvoort.
Maar het carnaval in de jaren
zeventig waar jong en oud
zich massaal vier dagen lang
in het gewoel stortte, zal nooit
meer terug komen. Maar zeg
nooit, nooit. Ik zag dat er in het
weekend flink gehost is. Het
kindercarnaval was in theater de Krocht en menig peuter liep verkleed. Verder kon
je hossen in de Sporthal en
in het Wapen van Zandvoort.
Ooit hebben wij in de oudste
kroeg van Zandvoort menig
polonaise gelopen tijdens
de kroegentocht op vrijdagavond. Op zondagmiddag
stond het hele dorp op z’n
kop. De carnavalsstoet was zo
lang dat de kop van de stoet
tegen de staart aanliep. De
grootste praalwagen was van
prins Carnaval met altijd een
ludiek thema. Geweldig, wat
was dat een feest!
Dit weekend was het ook
feest maar dan wel in een andere context. Omdat het riool
van de Hogeweg aan vervanging toe was, zijn een aantal
straten afgesloten. Dat is op
zich niet erg maar door de
slechte communicatie vanuit
de gemeente is het al weken
een soepzooi! Niemand weet
nog wat open of dicht is. In de
afgesloten Haarlemmerstraat
was het zondag een komen en
gaan van auto’s. Het draaien
met het vehikel leverde komische taferelen op maar ook
veel blikschade. Natuurlijk
zijn er verkeersborden geplaatst maar ik moet zeggen,
ze staan niet echt logisch.
Ook is het omdraaien van de
rijrichting van de Kleine- en de
Grote Krocht een ramp. En de
Tolweg is momenteel eenrichting. Fijn als je als burger op de
hoogte bent.
Elke week een berichtje met
de verkeerssituatie in deze
krant is toch het minste
wat de gemeente zou kunnen doen. Communicatie is
tegenwoordig niet moeilijk
en anders hebben we nog
de dorpsomroeper in de aanbieding. Hopelijk zijn de
straten met Pasen op
zijn paasbest. Zo niet
dan wordt het echt een
groot bal!

Nel Kerkman

Het was voor de VVV Zandvoort
niet al te gemakkelijk om een
keuze te maken tussen de aangemelde kandidaten. Uiteindelijk
is Finn om verschillende redenen
gekozen. Hij had een officiële sollicitatiebrief geschreven, waaruit duidelijk zijn betrokkenheid
met Zandvoort bleek. Ook kwam
hij goed voorbereid op het sollicitatiegesprek en had hij zijn
woordje klaar. Finn is voor het
tweede jaar actief in de leerlingenraad van zijn school, de
Oranje Nassauschool, maar is
naar eigen zeggen “toe aan een
stapje hogerop”. Leuk detail is dat
de geboren Zandvoorter op ‘Doe
Dinsdag’, 24 februari, jarig is en
dan 11 jaar wordt!

Column
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Evenementenagenda
februari b

c

februari

h
a februari

21-28 Kids Adventure Week - Activiteiten voor
kinderen op diverse locaties

Bloemschikken
Onder leiding van Jolanda Meier maken we om de
week een mooi bloemstuk. U kunt thuis dan nog 14
dagen nagenieten van uw fleurige creatie. met Koningsdag maken we een corsage. De gemaakte bloemstukken zullen pas in de periode van het jaar (Pasen,
voorjaar, Koningsdag).
Woensdag 14:00 – 15:30 uur
4 maart t/m 13 mei

Nederlands
Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen
Donderdag 10:00- 12:00
startdata elke
donderdag

iPad, optimaal gebruik
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus
van 6 bijeenkomsten. U ontvangt een handleiding.
Vrijdag 13:00- 15:00
20 februari t/m 27 maart

Jazzdance 55 plus
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. Wij werken aan lichaamshouding, buikspieren,
grondoefeningen en doen een jazzdans combinatie.
Donderdag 14:30 – 15:30		 t/m 23 april
Ook verzorgen wij op dinsdagmorgen voor Senioren, in
samenwerking met Seniorweb Haarlem

Windows 8, Beginners
Dinsdag 3 maart t/m 17 maart

10:00 – 12:00

Windows 8, overstappers			
Dinsdag 24 maart t/m 7 april

10:00 – 12:00

Meer plezier met je Android Tablet
Dinsdag 2 juni t/m 23 juni

10:00 – 12:00

Voor ons project ‘Samen Sterk’ zal in maart een
training starten voor Vrijwillige Netwerkcoaches.
Wij hebben nog een plekje vrij! Ben je geïnteresseerd
om als Vrijwillige Netwerkcoach aan de slag te gaan?
Kijk op onze website voor meer informatie of neem
contact op met projectcoördinator
Astrid Zoetmulder, tel. 023-5719393
of a.zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl.

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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27

Museumpodium - Swingende avond met diverse

28

Rally festival - Off road spektakel

28

Babbelwagen - Digitale presentatie over

theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

Zandvoortse muzikanten. Zandvoorts Museum,
20.00 - 21.30 uur

op Circuit Park Zandvoort

190 jaar reddingswezen. KNRM Boothuis,
aanvang 20.00 uur

Tentoonstelling over het casino in het Zandvoorts Museum

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Voor mensen met enige of een klein beetje ervaring
van de Portugese of Spaanse taal.
Maandag 19:30 – 21:00 uur
16 februari t/m 20 april

Een Workshop. Er wordt gebruik gemaakt van gekleurde bijenwas en door middel van een strijkijzer wordt
de bijenwas gesmolten. Alle ‘schilderstukjes’ zijn uniek,
geen één is hetzelfde. Encaustic art is een intuïtieve
vorm van schilderen die iedereen eigen kan maken.
Vrijdag 10:00 – 13:00 uur		
20 maart

Dansmiddag - Dansschool Rob Dolderman,

t/m 1 maart: ‘38 jaar Holland Casino Zandvoort’

Portugees

Encaustic Art

22

Circus Zandvoort
Burgerlijke stand
2 – 15 februari 2015
Geboren:

Bioscoopprogramma
19 februari t/m 25 februari

SPONGEBOB:
SPONS OP HET DROGE (3D/NL)
ZA TM WO om 12.30 & 16.15 uur

Chayana Chantal, dochter van: Keur, Pieter Paul en: van
der Mije, Chantal
Wahb, zoon van: Gassem, Fouzi en: Belkacem, Amal
Lilou, dochter van: Hamann, Michiel Cornelis en: van
’t Wout, Iritsia
Beau Damian, zoon van: Nihot, Paul en: Meliza Montoya,
Madria

PADDINGTON (NL)

Ondertrouw:

Regie Francois Ozon

Schuiten, Arjen en: van Ooijen, Marlies Jantien
Gerlinde

Overleden:

Veffer, Celina, geb. 1927
Hupkens, geb. Reinalda, Elsje, geb. 1936
Johansson, Johan Ture Oscar, geb. 1938
Paap, geb. Kerkman, Wilhelmina
Gijsina Siebrechtje, geb. 1921
Smit, Andreas, geb. 1932
Kras, Carel Anthonius, geb. 1931
Kruis, Francina Neeltje, geb. 1964
Bril, Abraham Benjamin, geb. 1937
van Trigt, Johannes Qurinus, geb. 1925
Paap, Nicolaas, geb. 1934
de Graauw, Franciscus Johannes
Hendrikus, geb. 1945
Deinum, geb. Jurrjens, Barbara Marie, geb. 1935

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. J. Seeleman uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastor W. Al
www.boazparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur mevr. M. Holt-Butzelaar
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

ZA TM WO om 14.15 uur

FIFTY SHADES OF GREY
DO TM DI om 19.00 & 21.30 uur

FILMCLUB:
UNE NOUVELLE AMIE
WO om 19.30 uur

VERWACHT:
MICHIEL DE RUYTER
 VANAF 5 MAART

BLOED, ZWEET & TRANEN
 VANAF 30 MAART
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Ronald Arnoldt: Tel. 06 - 1020 9294
ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Ladiesnight in ban van ‘50 Tinten Grijs’
Zandvoortse vrouwen zijn vorige week
massaal afgekomen op de Ladiesnight in
de bioscoop van het Circus Theater voor

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

de première van de film Fifty Shades of
Grey ofwel 50 Tinten grijs. De verwachtingen waren hoog gespannen. Het

Dansend in de prijzen

verhaal gaf daar alle aanleiding toe.
Een mooie multimiljonair die een relatie aangaat met een jonge studente,
waarbij seks een grote rol speelt.
Na afloop peilde de Zandvoortse
Courant de stemming op de afterparty in het Circus Theater.
De meningen waren sterk
verdeeld; de een vond het een
prachtige romantische film, een
mooi verhaal, goed gespeeld.
De ander had er veel meer van
verwacht. “Wel sensueel, maar
weinig echte seks”, waren enkele reacties. Een van de dames
was recht voor zijn raap: “Ik heb
geen geslachtsdeel gezien, alleen een paar blote billen.”
Over één ding waren de dames
het wel eens: het is een typische vrouwenfilm. Een groot
deel van de aanwezige vrouwen had de boeken gelezen
waarop de film is gebaseerd.
“Dan heb je voor jezelf een
bepaalde voorstelling van het
liefdespaar. De film is dan toch
even wennen.” Anderen vonden

boeken en film goed op elkaar
aansluiten.
Het damespubliek was tamelijk
terughoudend om te vertellen
of de seksscènes hen hadden
geprikkeld. Slechts één van de
bezoeksters was uitgesproken eerlijk: “Meiden kom op,
zeg nou niet dat jullie er niet
een beetje opgewonden van
werden. Ik wel in ieder geval.”
Sommigen gaven haar daarna
schoorvoetend gelijk…
Over het slot van Fifty Shades of
Grey had iedereen wel een duidelijke mening. “Zielig”, vond de
één, “ik had medelijden met de

Swingend
museumpodium

man”, vond de ander. “Een open
einde”, zeiden de meesten. “Wel
logisch natuurlijk, nu kan er een
tweede en wellicht derde deel
volgen. Heel slim.”
De bedrijfsleidster van het
Circus Theater, die de film ook
met veel plezier had gezien,
verwacht dat er de komende
week nog veel bezoekers op af
komen en dan vooral vrouwen.
Een bezoekster die erg van de
film had genoten, zou het stoer
vinden als mannen samen met
hun vrouw of vriendin naar
deze film komen kijken. “Die
kunnen er wellicht nog iets van
leren!”

Word ook ‘vrijwillige netwerkcoach’
De vrijwillige netwerkcoach is nieuw in zandvoort. Als vrij-

de eerste training ‘vrijwillige netwerkcoach’ en er zijn nog

misbaar voor elk mens. Samen
iets ondernemen of een hobby
uitoefenen is leuker dan alleen.
En indien nodig kan men elkaar
een steuntje in de rug geven.

Een sociaal netwerk is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Bij
sommige mensen is de kring
van familieleden en vrienden
gekrompen of weggevallen.
Als vrijwillige netwerkcoach ondersteun je mensen bij het opbouwen van nieuwe contacten

Heb je zin in deze nieuwe uitdaging? Ben je positief ingesteld,
leergierig en ben je enkele uren
per week beschikbaar? Loop dan
binnen bij Pluspunt en vraag
naar de coördinator: Astrid
Zoetmulder, Telefoon: 0235719393, email: a.zoetmulder@
pluspuntzandvoort.nl

willige netwerkcoach help je mensen om hun sociaal netwerk uit te breiden en/of te versterken. Binnenkort start
enkele plekken vrij.

en het ontplooien van nieuwe
activiteiten. Hoe je dit aanpakt
leer je in de training.
Met deze vrijwilligersbaan
maak je vrienden. Het is waardevol en dankbaar werk, want
familie en vrienden zijn on-

ZANDVOORT SCHOON!? strooit weer wat in het rond...

Gemeente Zandvoort

nen, een grote ravage achterlatend. Maar ze hebben
beloofd dat voor het toeristenseizoen begint, alles er
weer pico bello uit zal zien.

Dierenliefde is een deugd die velen aanspreekt. Maar… kent natuurlijk
ook zijn keerzijde als die onbedoeld doorslaat. Zoals bijvoorbeeld het
rondstrooien van brood en ander voedsel voor de vogels, en in het bijzonder voor meeuwen en duiven. De natuur is zodanig ingesteld dat
(bij-) voederen van vogels in feite nooit nodig is. De aanwezigheid van
verwilderde duiven (waarvan het merendeel vaak ziek of besmet is) en
van meeuwen, die op ongewenste plekken willen nestelen en daarmee
enorme overlast veroorzaken, moet worden teruggedrongen. Inwoners
en ondernemers kunnen hun bijdrage daarbij leveren: gooi geen voedsel
neer voor deze gevederde dieren. Bijkomend voordeel is dat er dan ook
geen ratten bij kunnen…. Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

Dansstudio Skillz zit midden
in het tweede seizoen en is
dit jaar begonnen met het
trainen van twee selectie
teams: Loosen up (10-14 jaar)
en Femmetastic (15 +). Met
deze teams doet Skillz mee
aan wedstrijden en ook zijn
de groepen te boeken voor
evenementen. Afgelopen
zondag hebben beide groepen in Beverwijk meegedaan aan hun allereerste
danswedstrijd. De concurrentie was zwaar, onder de
deelnemers zaten groepen
die al 4 jaar of langer samen
dansen en aan veel wedstrijden hebben meegedaan.
Desalniettemin hebben de
twee Zandvoortse groepen
het geweldig goed gedaan!
Femmetastic heeft zelfs de
1e plaats behaald en dat
bij hun eerste wedstrijd!
Schitterend resultaat dus.

Op vrijdagavond 27 februari is weer het maandelijks
museumpodium. Deze
keer zijn 3 Zandvoortse
musici te gast: violist Louis
Schuurman, saxofonist/
zanger Adam Spoor en
gitarist/zangeres Miriam
Verano. Zij staan garant
voor een gezellige muzikale avond en spelen solo
hun eigen repertoire maar
brengen ook gezamenlijk
bekende klassiekers. De
inloop van de avond is om
19.30 uur, de muziek begint
om 20.00 uur. De kosten
zijn € 10,- inclusief koffie en
een drankje. Reserveren is
gewenst en kan via museum@zandvoort.nl. De locatie is Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1.

Taart voor
Albert Korper

Zonder rijbewijs
over busbaan

De politie heeft afgelopen
weekend weer een aantal
bestuurders van de weg
gehaald, die de aandacht
trokken vanwege opvallend of slecht rijgedrag. In
Zandvoort werd een 22-jarige vrouw bekeurd omdat
zij op de Boulevard Barnaart
over de busbaan reed, waar
geen bromfietsen mogen
rijden. Niet zo handig, want
tijdens de controle van haar
gegevens bleek zij niet in bezit van een geldig rijbewijs.
Zij kreeg hiervoor een boete
en kon te voet verder.

Sloop zwembad
tijdelijk stilgelegd

De sloop van het oude
zwembad van Bouwes
Palace is afgelopen week
stilgelegd. Er waren problemen met een trap, die
moest gestut worden, niets
om ongerust over te zijn. De
slopers waren snel verdwe-

Ieder jaar deelt de VVD in
Noord-Holland taarten uit
rond Valentijnsdag. Ook
dit jaar was dat het geval. Statenlid en plaatsgenoot Jerry Kramer mocht
op initiatief van de afdeling Zandvoort-Bentveld
een taart uitreiken aan
Albert Korper voor zijn
niet aflatende strijd tegen de horizonvervuiling
van de geplande windmolenparken van Eneco/
Mitsubishi. Een aantal
Zandvoortse VVD’ers was
naar Beachclub N°5 gekomen om dit mee te maken.
Korper was zeer vereerd
maar hij meldde ook dat
de strijd nog lang niet gestreden is, waarna de taart
werd aangesneden.
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BitterBallenBorrel
Kennemerkand do. 26 febr. ‘15

Kom van 17.00 tot 19.00 uur
gezellig netwerken onder het genot
van een bal en drankje.

Tuincentrum

Ontmoet Ruth Sinkeler,

Bloembollen in pot

schrijfster van het boek ‘Sexy leiderschap’

Iedereen is welkom!

Bloeiende Primula’s
en violen

Geniet daarna eventueel van onze heerlijke
weekspecial à € 14,50 p.p.

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

Vanaf
vrijdag 20 februari
zijn wij weer
geopend
en bent u dus weer
van harte welkom

Zaterdag 28 februari
Walking Diner
~ i.s.m. Harro Hoejenbos ~

“Proef de smaak en de sfeer van nu
met de gerechten van vroeger”

De gehele maand februari
15% korting op de 2e BH

Deze week:
Vijf gangen proeverij menu
van onze nieuwe kaart
voor € 24,50 p.p.

Agréable Lingerie & Badmode
Haltestraat 37 | Tel. 023-5831960

Lasagne van Hollandse garnalen, gravad lax en truffel-eiersalade


Carpaccio van gerookte ribeye met Old Amsterdam


Tong Picasso 2.0


Eigenwijze surf & turf


Bananen roomijs met rabarber coulis

5-gangen menu à € 29,50 p.p.

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Reserveren op 023-7431556  wapenvanzandvoort@kpnmail.nl

mmx

ITALIAN RESTAURANT

Try-out menu € 19,95
Voorgerechten
Oosterse soep van pompoen | gevogelte | kokos | koriander
♦

Vegetarische bitterballetjes | feta | couscous | noten
♦

Slow cooked zalm | citrus | spinazie kaviaar | pappadum
♦

Carpaccio van ossenhaas | olijvenmayonaise | Parmezaan | rucola
Hoofdgerechten
Maiskip | pompoenpuree | pommes carré | saliejus
♦

Vis van de dag | rode biet | kreeftenschuim | Romanesco | spirello
♦

Rosé gebakken rund | truffelaardappel | verse groenten | jus de veau
♦

Pasta di Peccorino | ricotta | notencrumble | rode ui | rucola
Desserts
Scroppino
♦

Witte chocoladeparfait | brownie crumble | rood fruit gel | merengue
♦

Bananencake | yoghurtijs | karamel | sesamkrokant
Natuurlijk serveren wij hier ook weer een passend wijnarrangement bij.
Deze aanbieding geldt alleen op reservering.
Om te reserveren kunt u bellen met PlaZand - tel: 023-5715564
Met vriendelijke groet, John, Andrew, Ramon en Femke
Strandrestaurant-beachclub Plazand | Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand |facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl
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OPHALEN PIZZA

maar ook pasta en de andere
specialiteiten van onze chef Grazia!!
Voor een feestje of etentje op maat,
MMX verzorgt het voor u!
Stempelkaarten:
Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl
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Opera- en operetteklanken bij
het Kerkpleinconcert
De maandelijkse concerten in de Zandvoortse protestantse kerk, georganiseerd door de

stichting Classic Concerts, zijn al 15 jaar zeer afwisselend. Zo gaf het Heemsteeds Philhar-

monisch Orkest in januari een fantastisch concert, voor de maand februari brachten drie
professionele musici melodieën uit opera en operette ten gehore. Voor het aanwezige pu-

bliek en de vaste kern van Classic Concerts was het weer honderd procent genieten van
zang en pianospel.

Inschrijving Culinair
Culinair Zandvoort zal dit jaar in het weekend van 26, 27
en 28 juni plaatsvinden op het Gasthuisplein. Enthousiaste
horecaondernemers die willen deelnemen, kunnen zich tot
1 maart aanmelden bij de organisatie.
De voorbereidingen voor de
7e editie zijn in volle gang.
Onlangs heeft de organisatie
een brief gestuurd naar de lokale restauranthouders met een
uitnodiging tot aanmelding.
Wanneer er meer inschrijvingen binnenkomen dan dat er
beschikbare plaatsen zijn, zal er

een loting plaatsvinden. Iedere
ondernemer heeft op deze manier gelijke kansen om deel te
nemen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar zou u
zich wel willen aanmelden? Kijk
op www.culinair-zandvoort.nl.
Hier vindt u het reglement en
een inschrijfformulier.

Gezocht: hobbykok
‘Kom je OOK Eten’ is op maandagavond dé eet- en ont-

moetingsplek in Zandvoort Noord. Bewoners van Nieuw
Unicum en het RIBW koken, onder begeleiding, een ge-

zonde en goedkope maaltijd. Vanwege het grote succes
wordt er een kok gezocht om een extra avond te kunnen

De Amerikaanse Ashley Kelly was een uitstekende vervangster

door Nel Kerkman

De sopraan Wiebke Göetjes
was helaas door een griep geveld maar haar vervangster, de
Amerikaanse Ashley Kelly, verving haar voortreffelijk. Door de
afwezigheid van Göetjes vervielen de liederen uit Wagner, maar
daarvoor kreeg het publiek na
de pauze een groter aanbod
aan operette melodieën voorgeschoteld. De stemmen van
sopraan Kelly en de tenor Jeroen
Bik harmonieerden in de duetten subliem met elkaar: wat een

volumineuze stemmen! En wat
heeft de kerk toch een voortreffelijke akoestiek.
Op de mooie vleugel bracht
Gilbert den Broeder met zijn
pianoprelude ‘Arabesque’ en na
de pauze ‘Claire du lune’ het publiek in vervoering. Hoewel het
operagedeelte voor de pauze
met aria’s uit Giacomo Puccini
en Guiseppe Verdi een zwaardere aangelegenheid was dan na
de pauze met operetteklanken
uit Lehàr, der Zigeunerbaron
en die Fledermaus, was het

organiseren.
concert een geweldige combinatie op muzikaal gebied.
Vooral bij de operette der
Zigeunerbaron werd door menigeen meegezongen. Tot slot
zongen Kelly en Bik een grandioos duet ‘Libiamo’ uit de opera
la Traviata waarna ze een verdiende staande ovatie van het
publiek kregen.
Het volgende Kerkpleinconcert
is op 15 maart, dan met een
koorconcert van ‘Trumpets of
the Lord’ uit Hoofddorp, onder
leiding van Rob van Dijk.

Gebak van Tummers nu ook
in Zandvoort te koop
Tea, Chocolate & More, aan de Kerkstraat 8, is met de be-

roemde banketbakker Tummers uit Heemstede gaan samenwerken. Vanaf heden is er dagelijks vers gebak in de

winkel verkrijgbaar. Dit werkelijk hemels gebak kunt u zo-

wel onder het genot van een kopje thee of koffie in de zaak
zelf nuttigen, alsook mee naar huis nemen.

De eigenaren (links) en het personeel van Tea Chocolate & More

Tummers maakt niet alleen
taarten en gebak. Het assortiment bestaat verder uit petit
fours, diepvries taartjes, hartige hapjes, roomboter- en zoute
koekjes. Ook hiervoor kunt u
terecht bij Tea, Chocolate &
More. Neem geen risico en bestel voor 14.00 uur in de winkel.
Bestellingen kunnen dan de volgende dag vanaf 09.30 uur worden opgehaald. De winkel is van
maandag tot en met zaterdag
geopend van 10.00 tot 18.00
uur en op zondag van 12.00 tot
18.00 uur.
Voor kinderfeestjes of chocolade workshops bent u ook
aan het goede adres bij Tea,
Chocolate & More. Voor meer
informatie en bestellingen kunt
u terecht via tel. 023-7431110 of:
info@teachocolateandmore.nl.

Dorpsgenoten kunnen iedere
maandag in OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55, aanschuiven
en voor een lage prijs lekker en
gezond eten in een gezellige
omgeving. Het uitgangspunt
is dat iedereen mee kan doen
ongeacht inkomen, leeftijd of
beperking.
Elke maandagavond eten
er 30 mensen mee en nog
steeds staan er mensen op de
wachtlijst om mee te eten én

om te koken. Daarom wordt
er nu gekeken of er wekelijks op donderdag een extra
avond kan worden gestart.
Voor deze extra avond wordt
een (hobby) kok gezocht die
deze activiteit wil aansturen.
De tijden zijn van 14.30 tot ca
19.30 uur. Nadere informatie
is te verkrijgen bij Nathalie
Lindeboom, coördinator van
Steunpunt OOK Zandvoort,
via tel. 5719393 of email: info@
ookzandvoort.nl.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Onenigheid over wonen op bedrijventerrein Nieuw Noord
Als reactie op bovenstaand artikel in de krant van vorige week,
wil ik graag het volgende opmerken:
Indien er op het bedrijventerrein bewoning wordt toegestaan lijkt het mij reëel dat die bewoners ook gewoon hun
gemeentelijke belastingen gaan betalen, waaronder afvalstoffenheffing. En dat zij dan ook voorzien worden van grijze
afvalbakken.
Op het ogenblik is het zo, dat sommige (oogluikend toegestane)
bewoners van het bedrijventerrein hun afval dumpen in de
afvalbakken die aan de Kam. Onnesstraat staan om geleegd
te worden. En voor deze bakken wordt wel afvalstoffenheffing betaald!
Ik ben blij dat we nog niet per gewicht belast worden, want
dan zouden we ook nog voor deze clandestiene dump moeten
betalen.
Mevr. I. Hassink
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bezoek de modelwoning: mr. troelstrastraat 62f11
VERKOOPPLANNEN?

VERKOOPPLANNEN? Zet nu via Greeven Makelaardij o.g.
uw woning te koop en doe 28 maart mee met de
NVM Open Huizen Route!

MODELWONING

Mr. Troelstrastraat 62F11

Overweegt u uw huidige woning te verkopen dan is dit uw kans!
Op 28 maart 2015 vindt de NVM Open Huizen Route plaats.
Een ideale gelegenheid om uw woning goed onder de aandacht
te brengen en te promoten.

Kijkmoment:
Vrijdag 20 februari 16:00 uur
Zaterdag 21 februari 12:00 uur
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantrekkelijk gelegen in Zandvoort Zuid nabij de duinen en het strand;
Parkeerplaats eventueel extra los te koop;
Starters Rente Regeling De Key beschikbaar;
Bestemming is eigen bewoning, verhuur is niet toegestaan;
Notariskeuze verkoper Van der Valk en Swart te Zandvoort;
Kosten voor overdrachtsakte notaris voor verkoper;
Servicekosten: € 107 p/mnd;
Woonoppervlakte: ca. 48 m2.

Wij maken graag met u een vrijblijvende afspraak om de
verkoopmogelijkheden van uw woning te bespreken.
U ontvangt een verkoopadvies met daarin o.a. de te verwachten
verkoopopbrengst. U bent van harte welkom.

12:00 - 15:00 uur

Vaste koopsom appartement: € 115.000,= k.k.
Vaste koopsom parkeerplaats: € 8.500,= k.k.

www.greevenmakelaardij.nl

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234

De Seniorenvereniging Zandvoort

“Dit is de
gelukkigste periode
van mijn leven”
Thuis & Zorg
Thuiszorg vanuit een van onze
kleine wijkteams die zorg
leveren in uw eigen huis, in de
ontmoetingscentra of een van
onze aanleunwoningen.
Wonen & Zorg
Een appartement en zorg in
een van onze uniek gelegen
woonzorgcentra Huis in de
Duinen, A.G. Bodaan en
Meerleven.
Behandeling &
Kortdurend verblijf
Een gastverblijf met
professionele zorg na opname
in het ziekenhuis, ter ontlasting
van de mantelzorger of in de
laatste levensfase.
Welzijn & Gemak
Activiteiten zoals muzikale
optredens en workshops en
de mogelijkheid uw maaltijd
te nuttigen in een van onze
woonzorgcentra.

Informatie:
zorgbemiddeling@amie.nl
023-5741637
Voor het verhaal van mevrouw Van Vugt, andere inspirerende
verhalen en informatie kijk op www.amie.nl
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Timo Greeven – RMT – RT , Suzanne Greeven KRMT, Robin Huppelschoten commercieel medewerker, Rob Greeven RMT.

Dit jaar, op 18 mei,
gaat onze culturele
5-daagse busreis
naar Normandië.
Met een hotel in het pittoreske dorpje
Trouville sur Mer en excursies naar veel
mooie en bijzondere plaatsen.
Wilt u mee? Vraag naar de uitgebreide folder op telefoon

023-5712215.

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Heeft u een boodschap
voor uw klanten?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden:
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Ronald Arnoldt: 06 - 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl
of Ingrid Muller: 06-24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het tienjarige jubileum van De Zandvoortse Courant, kijkt de redactie
wekelijks terug naar een nieuwsbericht dat in 2005 in de krant stond. Deze week
schenken wij aandacht aan het gemeentelijk initiatief dat 10 jaar geleden van
start ging. Namelijk, om bij aangifte van elke in Zandvoort geboren baby een
speciale geboorteprent cadeau te geven.

Weerbericht
Het zwembad van
Center Parcs
Park Zandvoort is
weer tot 20.00 uur
open!

Eerste Zandvoortse geboorteprent
Op 15 februari 2005 werd Lyam, zoon van Ben Hopman en zet en binnen luttele uren re-

Franciska Koper, geboren. Ben Hopman heeft zijn zoon bij ageerde zijn moeder Franciska
het raadhuis aangegeven en als verrassing ontving hij,
naast de geboorteakte, uit handen van toenmalig ambtenaar burgerlijke stand Piet van Staveren de eerste ori-

ginele aquarel van het geboorteprentje ‘Hallo Zandvoort’,
ontworpen en getekend door kunstenares Hilly Jansen.

Koper spontaan op ons berichtje.
Inmiddels bleek de gezinssituatie veranderd, de ouders van
Lyam zijn gescheiden en de
tiener woont met zijn moeder
Franciska, haar nieuwe partner
en drie kinderen in Haarlem.
Lyam heeft tot groep 4 in
Zandvoort op school gezeten,
hij bezoekt nog regelmatig zijn
familie in Zandvoort en verder
is hij actief bij de scouting in
Overveen. Uiteraard werd zijn
verjaardag met een taart gevierd!

Navraag bij de
burgerlijke stand
gaf aan dat de
geboorteprentjes nog steeds
worden uitgegeven. Zo zijn er in
2015 inmiddels al
De eerste geboortetegel in 2005
Lyam vierde onlangs zijn tiende verjaardag
5 kinderen in de
In 10 jaar kan er veel verande- kunnen wij hem bereiken? De gemeente Zandvoort geboren.
ren. Zou Lyam bijvoorbeeld nog speurtocht naar Lyam Hopman Zij hebben allemaal ook deze
op Zandvoort wonen en waar werd via Facebook op gang ge- leuke geste ontvangen.

Wisselend succes carnavalsavonden
Afgelopen weekend was er wisselend succes voor de georganiseerde carnavalsavonden. In het Sportcafeest werd het

een succes, helaas was dat niet het geval in het Wapen van
Zandvoort.

Carnavalvierders in het Sportcafeest | Foto: David Habich

De poging van uitbater Rob
Peters om het carnaval in het
Wapen van Zandvoort nieuw leven in te blazen, mag als mislukt
worden beschouwd, helaas. Een
ondernemer die zijn nek uitsteekt
zou beter moeten verdienen. De
Zandvoorters dachten er anders
over. Dan is er nog de vraag of

carnaval in Zandvoort wel leeft.
De tijden van drie carnavalsverenigingen in onze woonplaats
liggen ver achter ons. De tijden
van de carnavalsoptocht met
heel veel praalwagens komt dus
waarschijnlijk niet meer terug.
Als je dan dit toch probeert, verdient dat respect. Helaas is het

niet anders voor de uitbaters van
‘t Wapen.
Het carnavalsfeest in het
Sportcafeest was wel een succes.
Meer dan 120 carnavalsvierders
wisten de weg naar de sporthal
te vinden en het was dan ook
een hele gezellig boel, daar in
Duintjesveld. Vooral leden van
sportvereniging ZSC wisten waar
ze moesten zijn. Zij organiseren
regelmatig een festiviteit en
gebruikten het carnaval als het
kwartaalfeest van de vereniging.
Volgens de organisatie zullen zij
volgend jaar opnieuw een carnavalsfeest op dezelfde locatie gaan
organiseren. “We willen dan ook
proberen om financiën te vinden
voor een dweilorkest. Het is gewoon doodzonde dat het in het
Wapen niet gelukt is, zou voor
iedereen beter zijn geweest”, aldus een woordvoerder. Wisselend
succes dus in Zandvoort en wellicht komt er weer iets uit voor
de toekomst.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tot begin maart
herfstachtig weer
Afgelopen zaterdag leek het wel even lente met veel zon
en topmaxima landelijk tot ruim 12 graden. In de nacht
naar maandag vroor het echter bijna 10 graden vlak boven
sommige percelen in het zuiden van Nederland. Dat beduidend koudere intermezzo kwam doordat de luchtdruk
boven Scandinavië snel steeg en de oostenwind even een
wat koudere stroming gaf.
toe en ook in het weekend kan
het tot regen komen in onze
contreien. De zondag lijkt de
betere dag te worden in ZuidKennemerland met duidelijk drogere dagdelen in de aanbieding.
De zon zullen we dan weer iets
meer zien. Maandag volgt opnieuw regen. De nachtvorst zijn
Indirect is die weersverslech- we voorlopig kwijt en de dagtemtering het gevolg van de koude peratuur komt later uit rond de
in Amerika. Een groot deel van 8-9 graden.
die ijskoude lucht komt bij
Newfoundland de oceaan op en Een periodiek wisselvallige fase
daar vormen zich diepe depres- breekt dus aan en op echt voorsies die met de krachtige straal- jaarsweer moeten we lang wachstroom naar West-Europa komen. ten. Sommigen denken dat na
Zo’n situatie kan soms wel een een slappe winter automatisch
paar weken duren. We zagen een vroeg voorjaar volgt maar dat
eenzelfde patroon al in decem- hoeft helemaal niet. Juist na koude winters blijft het niet zelden
ber 2014.
te koud in het voorjaar zagen we.
De kans op winterweer lijkt zowat verkeken de rest van deze Vooral het relatief koude zeewamaand, zodat we op dit moment ter (5-6 graden milder nu dan in
al kunnen concluderen dat we 1986 en 1991 rond deze tijd) zorgt
opnieuw een zeer zachte winter ervoor de komende drie maanden
gehad hebben in de Lage Landen. dat het vlak aan zee vaak kil blijft
Schaatsen was er wederom niet met een aanlandige wind.
bij en sinds maart 2013 stonden
we niet meer op Zandvoorts na- Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
tuurijs.
De invloed van hoge druk blijft
bestaan tot het einde van de
week waarna we gaan overschakelen op een herfstachtig weerbeeld dat mogelijk lang kan aanhouden. Met wat pech blijft het
uiterst wisselvallig weer tot in de
eerste maartweek.

Op vrijdag neemt de regenkans weerman Marc Putto
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zw. 3-4

zw. 4-5 zw. 4-5
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Bedrijvengids pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Meer klanten met digitale nieuwsbrieven?
Vraag de gratis emailmarketingscan aan!

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

KLUSSEN-RENOVATIE-BOUW
van A tot Z

PMK

06 - 44 875 212

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom gratis proeven

pmk@live.nl
facebook.com/PMKbedrijf

U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!
Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen: Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl en Ronald Arnoldt: 06 – 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl

WINTERBANDEN
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl

www.shslotenservice.nl

BLOEMEN ALTIJD MOOI !!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

 023-5730962

COLLECTANTEN
GEVRAAGD

ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl
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Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

vanaf € 54

incl. montage en btw

1 T/M 7 MAART 2015
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

Inbraak gehad!! Slot kapot.

per dag(deel) - max planckstraat - t 0653 231 754
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In de Bibliotheek Zandvoort is op Valentijnsdag 14 febru-

ari een unieke bridgedrive georganiseerd. De opkomst was

groot met in totaal 28 paren die zich hadden ingeschreven.

Valentijn was een
feestje bij Jazz aan zee
Afgelopen zaterdag stond het concert van Jazz aan zee in
strandpaviljoen Thalassa in het teken van Valentijn. Het

restaurant was volledig vol gereserveerd voor het Valentijnsmenu en die setting kwam de muziek van deze romantische avond alleen maar ten goede.

Bridgers in de bieb

Het initiatief kwam van Marijke
van Diemen van de Bibliotheek
Zandvoort. Onder het genot van
een kopje koffie/thee, verzorgd
door Ab van der Moolen van
café De Overkant, werd in de
ruimte van de bibliotheek en in
het leescafé van de bibliotheek
gezellig gebridged. De deskundige leiding van de bridgedrive
was in handen van Kees Blaas
van de Zandvoortse Bridgeclub.

De winnende paren waren: 1.
Jeannet Colin en Wim Koning,
2. Henny Baard en Jenny
Pieters en 3. Dik Polak en Ko
Luijkx. Zij ontvingen namens
de bibliotheek een prijsje. Al
met al was het een genoeglijke bridgemiddag met een geweldige opkomst waar iedereen met plezier op terug kijkt
en die beslist voor herhaling
vatbaar is.

Quartet Clous van Mechelen met Ellen Folkers

Het Quar tet Clous van
Mechelen had zangeres Ellen
Volkers uitgenodigd en dat
was een schot in de roos. Voor
de gelegenheid was ook café
Het Juttertje omgetoverd tot
restaurant. De artiesten speelden deze keer in de grote zaal
van Thalassa en ook dat beviel

het publiek wel. Het kwartet,
met Nick van den Bos op piano,
Daniël Gueli op contrabas en
Menno Veenendaal op drums,
maakte er een feestje van.
Volkers deed met haar prachtige stem ook een grote duit in
het zakje. Het was een mooie
avond, echt om van te genieten.

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Naam
:
Locatie
:
Tekst
:
		
		
Maker
:
Datum onthulling :
Onthuld door
:
Bron
:
Bijzonderheden :

Gemeentelijk Verzorgingstehuis
Swaluëstraat
EERSTE STEEN GELEGD DOOR
CLARA VAN VELZEN
12 OCTOBER 1897
Onbekend
12 oktober 1897
Clara van Velzen
de Klink 2001/nr.2 Bram Krol
De steen is naast de voordeur van het Zandvoorts Museum ingemetseld

Van woonhuis naar Gemeentelijk
Verzorgingstehuis
Het gebouw aan de
Swaluëstraat is in 1897
als woonhuis gebouwd
in opdracht van Maria
van Velzen. Zij kwam oorspronkelijk uit de buurt van
Noordwijk. Haar 20 jarige
dochter Clara van Velzen
legde de eerste steen
Gemeentelijk Verzorgingstehuis
op 12 oktober 1897. Clara
trouwde met Joseph Vosse van de Haarlemmerstraat 18, na haar
huwelijk bleef zij tot 1925 in het huis aan de Swaluëstraat wonen.
In 1925 werd het woonhuis verkocht aan de gemeente Zandvoort
die er een Gemeentelijk Oude Mannen en Vrouwengasthuis van
maakte. Talloze Zandvoortse ouderen hebben daar van een rustige
oude dag genoten. In 1942 besloot het gemeentebestuur om de
naam te wijzigen in Gemeentelijk Verzorgingstehuis. Dat is zo
gebleven tot 1 november 1973. De toenmalige ouderen werden

Column

verhuisd naar het Huis in de Kostverloren aan de burgemeester
Nawijnlaan of naar het Hulsmanshof aan de Nieuwstraat.

Van Cultureel Centrum naar
Zandvoorts Museum

Het gemeentebestuur besloot om in het vrijgekomen pand een
Zandvoortse oudheidskamer in te richten. Op verzoek van B&W
maakte het Genootschap Oud Zandvoort uitgewerkte plannen die
uiteindelijk resulteerden in de opening van het Cultureel Centrum
in juni 1977. Er werden koffieconcerten gehouden, toneel- en filmvoorstellingen, voordrachten gegeven en er waren tentoonstellingen van uiteenlopende aard. Tevens werd de historie van Zandvoort
getoond in de vorm van stijlkamers. Vanaf 1985 waren er
plannen om in het gebouw
een plaatselijk historisch
museum te vestigen. Na veel
discussie, vergaderingen en
politieke besluiten opende
het gerenoveerde museum in
november 2000 zijn deuren. Cultureel Centrum

Selfiestick
Obama heeft er zeker aandacht mee gekregen om zijn
Obamacare zorgwet te promoten. Na serieuze interviews laat
een opvallende video op internet nu een ‘komische’ kant van
de president zien, met gekke
bekken trekken, denkbeeldig
basketballend en zichzelf fotograferend met een selfiestick.
Hij sluit af met de treffende
woorden: “Can I live?”
Mijn gedachten gingen terug naar vorig jaar december
tijdens onze reis. In Thailand
hebben wij verbaasd gelachen
bij het zien van de eerste selfie
stick in het openbaar. Japanners
en Chinezen zijn de voorlopers
ermee. Daar stonden we dan
bij de prachtige Wat Rong Khun
(= Witte Tempel) in Chiang Rai.
Dames modepopjes die nog
snel even het haar, de zonnebril
en de hoed modelleerden, alvorens de stok met aangehaakte
telefoon helemaal naar voren
te brengen en deze zo te positioneren dat hun hoofden, die
intussen dicht naar elkaar toe
werden gebracht, op zijn best
vertegenwoordigd konden
worden. Met de vingers in een V
vredesteken ervoor. Of enorme
groepen met Chinezen die zich
luid springend en giechelend
in de meest karikatuurachtige
poses manoeuvreerden, met
steeds de ander die de telefoon
op stick voor de menigte hield.
Het waren koddige en tegelijkertijd vertederende beelden.
Waarom? In beide gevallen bekoort het. Omdat het anders
is. En anders valt op. Anders
trekt de aandacht, en anders
beïnvloedt. Het is menselijk.
Ook bij Obama. Anders dan
bij de aanslag in het Deense
Kopenhagen, wat een kopie
lijkt van de aanslag in Parijs
en, hoe gruwelijk ook weer,
daarom hoogstwaarschijnlijk
niet dezelfde aandacht krijgt.
Omdat het niet anders is. Het
is al niet meer nieuw.
Is anders beter? Aangaande
daden zeker niet. Aangaande
ontwikkelingen allicht wel. Het
zal niet lang meer duren vermoed ik, voordat de selfiestick
hier aanzien krijgt. Voor
hoelang valt af te vragen.
Voor de tijd dat het anders is? Maar we leven,
hoe eigenaardig we soms
ook doen.

Mandy Schoorl

Valentijns bridgedrive
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Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl
CustomIzINg - sCHadeservICe - LImoverHuur - reparatIes
LImoverHuur voor: sCHooLgaLa’s - eveNts - bruILofteN - CasINo vIsIts - sIgHt seeINg - HoteLs

Reparatie, onderhoud, APK van USA Cars

ModeRne glASURit-CAbine
Spuitcabine voor limo’s,
personenwagen’s en bedrijfswagens
tot 12 meter lengte

06 - 225 989 95 - www.centurycarsheemstede.nl
Nijverheidsweg 32 I
12

2101 LL Heemstede

I

06 - 861 585 29
www.allroundschadeserviceheemstede.nl
06 - 300 933 82

I

info@alimo.nl

I

www.alimo.nl
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 8 - 2015

Ingekomen vergunningenaanvragen

Vergadering college

Omgevingsvergunning aangevraagd

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 7 en
de verdere in week 7 door het college genomen besluiten
zijn in week 8 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Artikel 3.8 Wro: Ontwerpbestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 20 februari
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o”. Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0473.BPKOSTVERLOREN14ON01.
Het plangebied ligt aan de oostzijde van de kern van Zandvoort, heeft een oppervlakte van ruwweg 75 hectare en
wordt begrensd door:
- Aan de westzijde: de Koninginneweg en gedeeltelijk de
Kostverlorenstraat/ Verlengde Haltestraat;
- Aan de noordzijde: de spoorlijn Zandvoort - Haarlem en
het fietspad over de voormalige trambaan;
- Aan de oostzijde: het Kostverlorenpark en de Kennemer
Golf- en Countryclub;
- Aan de zuidzijde: de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan.
Het ontwerpbestemmingsplan is een actualisatie van het
huidige bestemmingsplan en is hoofdzakelijk conserverend
van aard. Daarnaast bevat het plan een aantal nieuwe
ontwikkelingen:
- een wijzigingsbevoegdheid naar wonen voor de locatie
voormalig Spalier, Kostverlorenstraat 95;
- een afwijkingsbevoegdheid voor recreatiewoningen aan
de Prinsesseweg/Burg. Nawijnlaan (voormalige trambaan);
- een afwijkingsbevoegdheid voor uitbreiding van de woningen aan de Max Eeuwestraat 40-68;
- een bij recht opgenomen mogelijkheid voor een opblaashal in de wintermaanden bij de tennisclub aan de Kennemerweg 89;
- een bij recht opgenomen woonbestemming voor de Kerk
aan de Julianaweg 15.
Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, toelichting en regels zijn te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl en op www.zandvoort.nl.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Treubstraat 12, (interne-) verbouwing begane grond, ingekomen 04 februari 2015, 2015-VV-025.
- Diaconiehuisstraat 5, vervangen en plaatsen twee dakkapellen, ingekomen 06 februari 2015, 2015-VV-026.
- Badhuisplein 10, vervangen bestaand kozijn, ingekomen
06 februari 2015, 2015-VV-027.
- Max Euwestraat 41, plaatsen dakkapel, ingekomen 09
februari 2015, 2015-VV-028.
- Treubstraat 24, plaatsen terrasoverkapping, ingekomen 10
februari 2015, 2015-VV-029.
- Strandafgang Zuiderduin 4, wijzigen bestaand strandpaviljoen en plaatsen vijf strandbungalows, ingekomen 11
februari 2015, 2015-VV-030.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang Zuiderduin 2, uitbreiden strandpaviljoen,
verzonden 10 februari 2015, 2015-VV-014.

Omgevingsvergunning Geweigerd

men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop.
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de
donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Openingstijden begraafplaats

Daarnaast ligt de papieren versie gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis
aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan door een
ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen naar voren
worden gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren
gebracht te worden bij de gemeenteraad van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan
een telefonische afspraak worden gemaakt met mevrouw
E. Fennema of mevrouw T. Versteegen van de afdeling Ontwikkeling en Beheer / Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch
bereikbaar onder het algemene nummer 14023.

Zandvoort:
- Brederodestraat 23, realiseren in-uitrit, verzonden 09
februari 2015, 2014-VV-190.
- Lijsterstraat 6a, kappen twee sparren in voortuin, verzonden 11 februari 2015, 2014-VV-187.

Collegelid spreken?

Vergadering welstandscommissie

Omgevingsvergunning ingetrokken

De volgende vergadering van de Commissie voor Welstand
en Monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 5 maart
in het raadhuis. De Commissie adviseert het college o.a. over
aanvragen voor omgevingsvergunningen. Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden vastgesteld
op de dag van de vergadering en kan die dag tussen 9 en 11
telefonisch worden nagevraagd bij afdeling Ontwikkeling
& Beheer.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Strandafgang Paulus Loot 1a, plaatsen luifels, verzonden
09 februari 2015, 2014-VV-197.
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

- Strandafgang Zuiderduin 4, wijzigen bestaand strandpaviljoen en plaatsen nieuwe strandbungalows, ingekomen
11 februari 2015, 2015-VV-024.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.
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Zandkorrels

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool
Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Garage
te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
...................................................

Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................

Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
....................................................

023
schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen en
buiten schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................

AANBIEDING
VAN DE MAAND
FEBRUARI
Nieuw bij
Boudoir by Sara:
verantwoord, pijnloos
en veilig tandenbleken.
Binnen 1 uur
2 tot 8 tinten witter!
De hele maand februari
voor € 79 ipv € 129.
Bel voor meer informatie
of een afspraak naar
Lucienne Cohen
06-23972853,
al meer dan
8 jaar ervaring!
....................................................

Garage
te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744
....................................................
Naailes voor
kinderen
en volwassenen
www.BisanpaGifts.nl
Koninginneweg 1
of bel 06-504777

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

14

particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

8,50
9,00

9,50
10,00
10,50
11,00

11,00
12,50

13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZFM Radio
“Het Laatste Uur”,
gesprek met
Egbert Nierop,
ex-jehovah getuige en
evangelist. Hij vertelt
over zijn bijbelvertaalwerk en over zijn
zoektocht naar Jezus
de Zoon van God.
Zondag en maandagavond om 23.00 uur
....................................................

SKiP-natuurlijk,
dat is al 25 jaar
goede kinderopvang
in Zandvoort op
2 mooie locaties,
Pippeloentje en
Pluk. Veel buiten,
veel spelen, veel
persoonlijke aandacht,
veel deskundigheid!
www.pippeloentje-
pluk.nl
....................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................

Tutti Frutti
De leukste 2e hands
merkkleding boutiek.
Inname voorjaar +
zomerkleding en
wintersale: - 25% -50%
C. Slegersstr. 6,
tel. 5731712
....................................................

Woonruimte gevraagd
in Zandvoort.
Voor onbepaalde tijd.
Huur 700/800 p.m.
Tel. 06-41249453
....................................................

Zo blij met
onze kleinzoon
Mats
11-02-2015
Trotse opa en oma
Hans en Marianne
Super!
....................................................

Schoonmaakster
heeft tijd over voor
schoonmaakwerk bij u
thuis of op uw bedrijf.
Betrouwbaar en goed.
Vraag naar onze
lage tarieven
Tel. 06-8477275020
Bibi
....................................................

Introductieavond Shiatsu
Donderdag
26 feb+19 mrt,
aanvang 19.00 uur.
Heeft u bepaalde
gezondheidsklachten?
Kom en kijk wat Shiatsu
voor u betekenen kan.
www.muyaki.com
Aanmelden:
06-19992616

Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038
....................................................

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan,
die kan er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl
....................................................
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Collectanten in Zandvoort weer
de straat op voor Amnesty

Puzzels

KAKURO

10

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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dertiende maal een landelijke collecte. In Zandvoort zullen 20 collectanten
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van 1 tot 8 maart 2015 de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte
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De oplossing staat elders op deze pagina
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De oplossing staat elders op deze pagina

Kookrubriek

Met de slogan “Geef om vrijheid” wil
Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet
in alle landen vanzelfsprekend is en dat er
geld nodig is om de vrijheid van mensen
te waarborgen.
Wereldwijd doet Amnesty International
onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Amnesty
komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat
ze zeggen of doen of alleen maar omdat
ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de
vrijlating van gewetengevangenen, voor
mensen die gemarteld worden of ter dood
veroordeeld zijn. Amnesty voert actie voor
een schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een dak boven je
hoofd. Amnesty International doorbreekt
de stilte, geeft slachtoffers een stem en

roept op tot wereldwijde naleving van de
mensenrechten.

Waarom collecteren?

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie
geen geld van overheden of politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften,
zoals tijdens de collecte, maken het werk
van Amnesty blijvend mogelijk. Amnesty’s
werk blijft helaas nodig. Schendingen van
mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen
worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling.
Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog
steeds uitgevoerd.

Dier van de week

Recept

Recept

Kook eens anders
Vasteloaves biersoep

Een soep die op Vastenavond, de avond vóór Aswoensdag,
in Limburg vaak gegeten wordt.
Voor 4 personen

Benodigdheden:

• 500 gr runderpoulet,

• 1 tl tijm,

• 2 gesneden uien,

• 450 gr champignons,

• 4 flesjes donkerbier,

• 3 eetl Limburgse mosterd,

• 2 liter runderbouillon,

• 200 gr fijn gesneden prei,

• 2 eetl. tomatenpuree,

• peper

• 100 gr roomboter,

• zout.

Gizmo en Mickey: een schattig stel! Ze zijn vader en dochter en

zoeken samen een fijn huisje waar ze ook lekker naar buiten kunnen. Een kattenluikje kennen ze niet dus dat moet ze nog wel even worden aangeleerd. Gizmo is
bijna 14 jaar en vind het heerlijk om te knuffelen. Hij is sociaal met andere katten
en met kinderen. Hij vind het lekker om geborsteld te worden. Mickey is bijna 12
jaar en is iets verlegen naar mensen toe maar als je haar knuffelt vindt ze het wel
erg gezellig. Voor beide geldt dat ze regelmatig geborsteld moeten worden.

Wie geeft deze lieverds een fijn huis waar ze ook lekker naar buiten kunnen?
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Bereiding:

Bak het rundvlees stevig aan in boter, daarna de uien toevoegen en enkele
minuten meebakken. Tomatenpuree en de mosterd erbij scheppen en dit
goed doorroeren. Vervolgens afblussen met donkerbier en de bouillon. De
tijm en champignons toevoegen en de soep gedurende 90 min. zachtjes laten koken. Als laatste de fijngesneden prei erdoor doen, op smaak
brengen met zout en peper en eventueel iets binden. Serveren met grog
boeren brood.
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Ronald Arnoldt: 06 - 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl
of Ingrid Muller: 06-24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl

+

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden:
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Oplossing Breinbreker

=
225

Heeft u een boodschap
voor uw klanten?

Oplossing Kakuro

15

Goed uitgerust
op vakantie!
JBL Charge
Portable speaker
• Draagbare bluetooth-speaker met accu
• Meer dan 12 uur speeltijd met een
opgelade accu
• 3,5mm jack aansluiting
Art. Nr.: 1225928

JBL E 40 BT
On-Ear hoofdtelefoon
• Bluetooth-connectiviteit
• Oplaadbare accu biedt 16 uur afspeeltijd
• 360-graden draaibare scharnieren
Art. Nr.: 1319459

Laadt meteen uw mobiele
apparaat op via USB

Ook verkrijgbaar in
het zwart

AKAI APD910T
Portable DVD-speler
• 2x 9'' LCD-schermen
• USB 2.0 aansluiting
• Koptelefoon aansluiting
• Speelt diverse afspeelformaten
wEGwaeg
Art. Nr.: 1370466

rsthwrthj
• srthjwrtjn

Inclusief beschermtas

5" LCD scherm met eenmalig
gratis kaart updates

TOMTOM Start 25 WE
Navigatiesysteem
• Kaarten van West-Europa
• Rijbaanbegeleiding
• Eco routes om brandstof te besparen
• Parkeerhulp voor het vinden van
parkeerplaats
Art. Nr.: 1358739

iPad Air 2

ROLLEI S30 WiFi Plus
Action Camera
• Compacte action-camera met
ingebouwde WiFi
• Incl. accessoires voor bevestiging aan
stuur of borst
• Te bedienen via een app op uw
smartphone
• Stream livebeelden via WiFi
Art. Nr.: 1331709

MEDIA MARKT Cruquius:
Cruquiusplein 10, 2142 EV Cruquius
Tel. 023 - 5438800

NL_MM_Cruquius

Full HD filmen

Met slechts 6,1 mm is dit de dunste en ook meteen
de beste iPad tot nu toe. Hij bevat een vernieuwd
9,7- inch Retina-display, de baanbrekende Touch
ID-vingerafdruksensor, een snelle A8X-chip met 64-bits
architectuur, een nieuwe iSight-camera, een verbeterde
FaceTime HD-camera, nog sneller mobiel internet, iOS 8,
iCloud en een batterij die tot wel tien uur meegaat.
1
Plus handige apps om je productiviteit mee op te
schroeven of je van je creatieve kant te laten zien.
En de App Store bevat nog veel meer apps.

APPLE iPad Air 2 64GB
9,7'' Tablet
Art. Nr.: 1358520, 1358498/9

Openingstijden:
Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9 - 19 uur
Iedere zondag geopend van 12 - 17 uur

Parkeren:
Gratis parkeerplaatsen direct voor de deur

1
De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van de configuratie en het
gebruik. Ga naar www.apple.com/nl/batteries voor meer informatie.

* Aanbiedingen zijn geldig t/m 25-02-2015 • Zolang de voorraad strekt • Aanbiedingen
max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Prijzen zijn excl. thuiskopieheffing

2x 9''LCD-schermen
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Steun Sylvain Slieker bij Alpe d’Huzes
Op 4 juni van dit jaar wordt voor de 10e keer het evenement ten bate van de strijd tegen kanker, Alpe d’Huzes, gehouden. Een jubileumjaar, dus een bijzonder jaar voor de
organisatie.

Sylvain Slieker is in training voor de grote uitdaging

“Maar ook voor mij persoonlijk.
Dit jaar ga ik namelijk als deelnemer van start om zodoende
mijn bijdrage te leveren aan de
strijd tegen kanker. Drie jaar geleden werd bij mijn oom kanker
geconstateerd. Ondanks dat
hij zijn strijd heeft verloren,
heeft zijn strijdlust tijdens
zijn ziekbed mij zo geraakt

en geïnspireerd. Ik besloot op
dat moment wielrennen op te
pakken, met als doel ooit deel
te nemen aan de Alpe d’Huzes.
En dat gaat dit jaar dus gebeuren”, vertelt dorpsgenoot
Sylvain Slieker. Ook het feit dat
darmkanker als familiair is geïndiceerd, speelt een rol in zijn
beslissing om deel te nemen.

Niet alleen heeft hij de strijdlust gezien bij zijn oom, maar
ook bij anderen in zijn directe
omgeving die getroffen zijn
door kanker. “Strijdlust om te
overwinnen, niet op te geven
waar de situatie uitzichtloos
lijkt. Gedreven door deze strijdlust, wil ik op 4 juni de Alpe
d’Huzes drie keer beklimmen.
Zo draag ik mijn steentje bij
aan deze strijd en zorgen we
ervoor dat bij iedereen die met
deze ziekte te maken krijgt, de
strijdlust kan blijven bestaan”,
zegt hij.
Samen met alle andere 4.999
deelnemers aan Alpe d’Huzes
willen zij ervoor zorgen dat er
de komende jaren voldoende
middelen zijn om onderzoek en
behandeling van kanker voort
te zetten. Met zijn deelname
hieraan probeert Slieker door
middel van donaties een bedrag van €2.500 op te halen.
“Ik hoop dat u mij wilt steunen. Dat kan via mijn actiepagina van Alpe d’Huzes: http://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/sylvain-slieker/
sylvain-slieker/.”

Emoties, topsport, toekomstdromen en
een broedermoord tijdens filmavond
Cinema Circus Zandvoort presenteert woensdag 4 maart een Amerikaanse filmavond.
Deze avond staat geheel in het teken van de typische Amerikaanse sportbeleving, met

bijbehorende passie en emotie. De film Foxcatcher wordt vertoond en auteur Maarten
Kolsloot vertelt over zijn boek Strike out.

Dit boek gaat over het waargebeurde verhaal van twee talentvolle honkbalbroers, Gregory
en Jason Halman. Beiden zijn
geboren Haarlemmers met
Arubaanse roots. Het zijn uitzonderlijke talenten. Gregory
schopt het tot het Nederlands
honkbalteam. Er ligt een gouden toekomst in het verschiet
voor de broers. Maar dan gaat
het mis. In november 2011 steekt
Jason zijn broer en beste vriend
Gregory dood. Wat gebeurde er
die fatale nacht?
Scene uit de film Foxcatcher

De film Foxcatcher vertelt het
verhaal van twee broers, de
grootste Olympische worstelkampioenen van het land (gespeeld door Channing Tatum
en Mark Ruffalo), die zich
aansluiten bij het team ‘The
Foxcatcher’. Dit team is eigendom van de schatrijke John E.
du Pont (Steve Carrell) en is bezig met de voorbereiding op de

Olympische Spelen in Seoul van
1988. Deze samenwerking leidt
tot onverwachte gebeurtenissen. Foxcatcher is genomineerd
voor 5 Oscars.

Strike out

Naast deze film zal Amerikaan
kenner, honkbalgek en sportfanaat Maarten Kolsloot vertellen over zijn boek Strike out.

Maarten Kolsloot zal zijn licht laten schijnen op de Amerikaanse
sportcultuur en de bezoekers
meenemen op een culturele
sportreis door de Verenigde
Staten, gebaseerd op zijn talloze reizen daar. De avond start
woensdag 4 maart om 20.00
uur. Voor € 18,50 krijgen bezoekers toegang tot de film, de
presentatie en het boek (winkelprijs € 16,50). Koppels betalen
€ 28,50 voor 2 tickets en 1 boek.

Biljarten

Driebandenteams
toch nog in de race
Met uitzondering van het 3e team van café Keur, dat inmid-

dels op een vijfde plaats in de poule staat, scoren helaas de
teams 1 en 2 aan de lage kant. Een 7e en een 9e plaats in hun

poule levert dat helaas op, terwijl ze vorig seizoen niet weg
te slaan waren uit de top drie.

Frans Blom was goed voor zes punten

Team 1, thuisspelend tegen het
team van de Eersteling, wist
twee weken geleden nog een
prima gelijkspel van 9-9 af te
dwingen. Henk van der Linden
kwam met zijn hoge verplichte
17 caramboles in 25 beurten niet
tot scoren. Jeroen van de Bos
echter wist 6 wedstrijdpunten
te scoren door zijn tegenstander tweemaal het nakijken
te geven. Ook Martin Spaans
scoorde dankzij een overwinning 3 belangrijke punten.
Team 2 wist de uitwedstrijd tegen Westerhout Wit net niet te
winnen: het werd 10-9 voor de
Haarlemmers. Dick Pronk wist
wel 3 punten te scoren met een

duidelijke overwinning. Zeer
verrassend wist Frans Bloem
met twee schitterende zeges
6 belangrijke wedstrijdpunten
binnen te halen. Zowel uit als
thuis waren het zeker weer
spannende wedstrijden waarnaar ook veel liefhebbers kwamen kijken.
Deze week speelt team 2
woensdagavond een uitwedstrijd tegen Spoorloos 1 en
team 1 gaat donderdag op
bezoek bij de topper Yverda 1.
Woensdagavond zal team 3 de
spelers van café Het Barbiertje
in een thuiswedstrijd proberen
te verrassen.

Marathon van New York
Op 1 november 2015 gaat plaatsgenoot Martine van der

Ham de Marathon van New York lopen. Ze wil proberen
hiermee zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen voor
KiKa. Dat heeft alles met haar dochter te maken.
“Onze jongste dochter, nu 16
jaar, heeft op 4-jarige leeftijd
een hersentumor gehad. Vele
operaties, chemo’s en bestralingen verder heeft zij het gelukkig
overleefd. Dat kunnen niet alle
kinderen met kanker zeggen.
Helaas overleeft maar 75% van
de kinderen het. Kika heeft als
streven om dit percentage naar
95% te krijgen. Daar is veel geld
voor nodig. Daarom doe ik mee
aan de Marathon voor KiKa!”,
legt ze uit.
Om geld bij elkaar te krijgen
organiseert zij op 4 maart bij

Club Nautique een ‘running diner’. De kosten voor dit Indische
buffet met welkomstdrankje en
nagerecht zijn € 25. De onkosten voor het eten en drinken
worden tegen inkoopsprijs
verrekend en de rest van de opbrengst gaat naar KiKa. Verder
zal er een loterij zijn met leuke
prijzen. Kaartjes voor dit diner
zijn te bestellen via: martinevanderham@gmail.com. Geen
behoefte aan het diner maar
wel sponsoren kan natuurlijk
ook. Ga daarvoor naar de website: www.runforkikamarathon.
nl/martine-van-der-ham.
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Ziggo klanten opgelet!
Binnenkort gaan we werken aan je TV-signaal.
Over een paar dagen zet Ziggo de volgende stap naar betere TV. Hiervoor zijn werkzaamheden aan je TV-signaal
nodig, waarna je kunt genieten van extra zenders in HD-kwaliteit én alle regionale zenders. We hebben dan wel je hulp
nodig. We vragen je een aantal simpele stappen te doorlopen en je zenders opnieuw in te stellen. Vraag waar nodig
hulp aan je buren. En natuurlijk staat ook Ziggo voor je klaar. Samen is het zo gepiept. Houd je brievenbus in de gaten
voor het stappenplan of kijk voor meer informatie op ziggo.nl/betereTV
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Handbal

Biljart

En dat was overwinning nummer 7!
Opnieuw konden de handbalster van ZSC een zege op hun conto schrijven, de zevende op
rij. Nu was het Amsterdamse AHC’31 de nummer 2 van de ranglijst, aan de beurt om het

de Zandvoortse dames moeilijk te maken. Dat lukte één helft, daarna was het ZSC dat de
dienst uitmaakte.

Biljart Zandvoort wint
van de Lamstrael
De eerste halve finale van de Zandvoortse Kampioenschap-

pen Libre ging tussen de Lamstrael en Biljart Zandvoort.
Het werd een klinkende 12-4 overwinning voor de spelers
van laatstgenoemde.

Vlnr. Hettie Wisker, Kim Spaans en Anneke Drommel

Score van Manon van Duijn

De dames verschenen niet
topfit aan de wedstrijd en dat
had alles te maken met het
carnavalsfeest dat ze de avond
daarvoor met het hele team
hadden gevierd. De eerste
helft ging het daarom nog niet
zo van een leien dakje. Gaande
die helft kwamen ze los en gingen ze met een 10-8 voorsprong
de rust in. Daarin wist trainer
Joop Boukes de neuzen weer
één richting op te krijgen want
het was alleen maar ZSC dat de
dienst uitmaakte, terwijl AHC’31
niet bepaald de eerste de beste
ploeg is.
Vooral de twee lange schutters
van de Amsterdammers werden strak verdedigd met als gevolg dat ze veel balverlies leden.

Zandvoort heeft de snelheid in
huis voor de break out en die
werd dan ook constant gehanteerd. “Soms gaat dat wel eens
mis maar vandaag liep de break
out op rolletjes. We trainen er
op om niet blind naar het andere doel te rennen maar ook oog
te hebben voor ploeggenoten
die vrij mee gaan. Nu werden de
kansen goed ingeschat en daar
zijn hele mooie aanvallen uit
voort gekomen”, aldus Boukes
die na afloop een zeer tevreden
indruk maakte.
Zandvoort was los. Terwijl de
Amsterdamse dames niet wisten hoe ze het hadden, liep
ZSC uit naar 9 punten voorsprong met nog tien minuten
te gaan. In die 10 minuten kon

AHC’31 enigszins terug komen
maar toch werd de einduitslag
23-15 in Zandvoorts voordeel.
“We waren veel scherper in de
tweede helft. Dat maakte het
verschil. We wisten dat het verschil tussen AHC en ons niet
groot is. In Amsterdam hadden
we maar met vier doelpunten
verschil verloren. Toen kon onze
keepster Eline van Ravenbergen
er niet bij zijn, nu heeft ze een
gouden wedstrijd gekeept.
Jammer dat de zaalcompetitie
nog maar één wedstrijd kent.
We staan virtueel vier punten
achter en dat is dus niet meer
in te halen”, zei Martina Balk na
afloop. Die laatste wedstrijd is
komende zaterdagavond om
20.25 uur tegen de koploper in
Monnickendam.

Paardensport

Amazone rijdt nieuw persoonlijk record
Zaterdag 14 februari was amazone Wendy Moore naar een wedstrijd in Beuningen, vlakbij
Nijmegen. Daar kwam een aardige topsportlijst aan de start in diverse klassen tot en met
Grand Prix.

Onze plaatsgenoot reed pas
voor de vierde keer de Z2 Kür
op muziek met haar pony
Windsor. Met de vijfde plaats
en een gemiddelde jury beoordeling van 66.44% was dit gelijk haar hoogste score tot nu
toe. Moore: “We hebben veel
gezocht naar een goede kür en
hebben zelfs de muziek meermalen aangepast. Nu lijkt het

echt de goede kant op te gaan.
Jammer nog van de 4 op mijn
keert wending want anders
zat er echt een podium plaats
in vandaag, want de nummer
drie kreeg 67%.”
Moore was ook verreweg de
jongste deelnemer, dus nog
tijd genoeg om de kür te perfectioneren, zodat deze straks

klaar is voor een eventuele NK
Junioren deelname komende
zomer. Dat is haar grote doel
dit jaar. “Vandaag dus opnieuw
een record in haar nog jonge
leven. De harde trainingen met
Margie Ansem en Patrick van
der Meer en de Rabobank ondersteuning werpen langzaam
maar zeker vruchten af”, aldus
vader Moore.

De eerste drie overwinningen
kwamen van de enige deelnemende dames, zie de foto, die
geroutineerd Cees Leek, Kokkie
de Vries en Peter Loos het nakijken gaven. Maar ook teamgenoten als Wim van Es, Peter
Schrader, Cleo van Alphen, Jan
Koper en Peter Versteege wisten
de winnende punten te scoren
waardoor Biljart Zandvoort in ieder geval een plaats in de halve
finale bereikte. Gezellige en ook

spannende partijen werden in
het gastvrije café Bluijs gespeeld
waarin de Lamstrael met Cees
de Jong en Bram als gangmakers
en succesvolste spelers helaas
toch tekort kwamen. Afgelopen
woensdag is bij Laurel & Hardy
de tweede halve finalepartij
gespeeld tussen Kees Roos en
Lardy. Daarna weten we welke
spelers het in de finale op 6
maart zullen gaan opnemen
tegen Biljart Zandvoort.

Sjoelen

Finale Sjoelkampioenschap
Zaterdag 21 februari is het weer tijd voor de finale van het

Open Sjoel Kampioenschap van Zandvoort plaats. Het is de

traditionele jaarlijkse Battle of The Sexes, warin de beste
mannen sjoelen tegen de beste vrouwen.
In de voorronden bleken Kees van
Dam de sterkste mannelijke en
Tineke Koopman de beste vrouwelijke sjoeler te zijn. Maar alles
kan verkeren in de finale. Degene
die de voorronde gemist hebben
kunnen zich nog opgeven. Zij

worden door de organisatie middels een wildcard in staat gesteld
om alsnog een gooi te doen naar
de Gouden, Zilveren en Bronzen
sjoelsteen. Aanvang van de finalewedstrijden in café Koper aan
het Kerkplein is om 20.30 uur.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor K. Willemse
Agreable
A-Limo
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beauty Beachclub
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Brasserie ZiN
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
CoolXperts
De Seniorenvereniging Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Kwekerij Van Kleeff

Mediamarkt
Miss Hollie’s Knutselkluppie
MMX Italiaans Restaurant
Monuta Westerveld
Pakhuis, Het
Pluspunt-ladder
PMK
Radio Stiphout
Reco Autoschade
Rosier Coaching
SH Slotenservice
Strandpaviljoen PlaZand
Tea, Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Tromp, Kaashuis
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort
Ziggo
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Leuk

Kidsweek 2015
afgesloten met
bezoek Nienke

Toen

13

10 jaar terug
in de tijd met
brievenschrijfster

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

zijn thuisbasis hotel Faber. Afgelopen zaterdag werd

een uitzondering gemaakt. De diapresentatie over

‘190 jaar reddingwezen’ werd op de locatie gehouden
waar het het best tot zijn recht komt: in het boothuis

van KNRM Zandvoort. Marcel Meijer was de presenta-

tor en sprak op zijn bekende bevlogen manier de dia’s
aan elkaar.

Babbelwagen presentatie in het KNRM boothuis

Vooraf was Marcel Meijer nog
onzeker of er genoeg tijd zou
zijn om alle 244 dia’s te kunnen
laten zien. Want bij elke afbeelding had hij wel een anekdote
of minimaal een toelichting.
Uiteindelijk presteerde hij het

De Mannetjes

om ruim binnen de tijd te blijven.
De bemanning van de KNRM
Zandvoort was de hele zaterdag in de weer geweest om het
boothuis aan de Thorbeckestraat
in te richten tot filmhuis. Nadat
Ellen Verheij, pr functionaris van
de KNRM Zandvoort, de 113 bezoekers van harte welkom had

Cohen voor
derde keer
geïnstalleerd
Nu ook officieel
dealer van

‘Driemaal is
scheepsrecht!’

Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

geheten, werd iets na acht uur
het licht gedimd. Voor de pauze
werden vooral beelden getoond
van reddingen uit de beginjaren
vanaf circa 1824, een tijd waarin
de reddingsmiddelen nog zeer
beperkt waren. Muisstil luisterde de zaal naar de verhalen die
Marcel daarbij vertelde. Na de
pauze was dat wel anders, toen
de recentere gebeurtenissen, zo
vanaf de jaren vijftig, door de
aanwezigen werden herinnerd.
Niet zelden werd de informatie
van de spreker bevestigd dan wel
aangevuld.
Voor aanvang van de tweede
helft riep de voorzitter van de
plaatselijke commissie van de
KNRM Zandvoort, burgemeester Niek Meijer, mevrouw Atie
Klijn naar voren. Hij loofde haar
betrokkenheid dat zich uit in het
feit dat zij al 68 jaar donateur is
van de KNRM. Meijer benadrukte dat, omdat de KNRM volledig
zelfstandig is en daardoor 100%
afhankelijk van donaties, giften
en nalatenschappen, mensen
als mevrouw Klijn het mogelijk
maken dat de vrijwillige bemanning het werk zo professioneel
kan uitvoeren. Vervolgens vroeg
de voorzitter een van de bemanningsleden naar voren. Jaap
van de Hoed, plaatsvervangend
schipper, werd geëerd vanwege
zijn vrijwilligerswerk voor de
KNRM dat hij al 15 jaar volbrengt.
Hij kreeg een oorkonde overhandigd en een bronzen speld opgespeld.
Na afloop van de diapresentatie
werd door de aanwezigen, een
mix van donateurs, belangstellenden en bemanning, nog lang
nagepraat over het werk van de
KNRM. Voor wie de diapresentatie alsnog zou willen zien; er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar
in hotel Faber. Daar wordt de presentatie op 14 maart herhaald.
Voor reserveren: 06-13837000
(Marcel Meijer).

Rally

Hogeweg is
gedeeltelijk
weer open

oplage 9.500 exemplaren

Babbelwagen eenmalig ‘on tour’
met presentatie over KNRM
Het gebeurt zelden dat de Babbelwagen afwijkt van

Weg
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Bijzonder om
te racen door
de duinen
www.zandvoortsecourant.nl

Installatie raadslid
verliep niet vlekkeloos
Bij het begin van de raadsvergadering van afgelopen

dinsdag werd Han Cohen als raadslid geïnstalleerd. Zo-

als hij zelf vertelde in zijn korte toespraak na de belofte,
voor de derde keer in een jaar tijd.

Voormalig wethouder Han Cohen (r) wordt geïnstalleerd als raadslid

Eerst als raadslid voor Ouderen
Partij Zandvoort (OPZ), vervolgens als wethouder voor OPZ,
de functie die hij na een motie
op 2 oktober 2014 gedwongen
moest neerleggen, en nu door
het invullen van de opengevallen plek in de raad die was ontstaan na het overlijden van OPZ
fractievoorzitter Carl Simons.
Dat Cohen ervoor koos om niet
bij OPZ te blijven is begrijpelijk.
In zijn verklaring gaf hij aan dat
de keuze voor een eenmansfractie hem privé veel tijd zou kosten en mede daarom had hij besloten om zich aan te sluiten bij
Gemeente Belangen Zandvoort
(GBZ).

Kiezersbedrog

Ruud Sandbergen (D66) noem-

de het een bizarre situatie dat
GBZ voortaan uit drie raadsleden zou bestaan. Hij vond het
niet echt een respectvolle keus
immers het GBZ had bij de verkiezingen 1 zetel plus een restzetel behaald. Het betekent dat
GBZ met 757 stemmen nu 3 zetels bezet, evenveel als de VVD
die 1321 stemmen haalde. Hoe
leg je dat de Zandvoortse kiezers
uit? Als door een wesp gestoken
reageerde GBZ raadslid Astrid
van der Veld over de insinuaties
die Sandbergen te berde bracht.
Burgemeester Niek Meijer verzocht om de persoonlijke discussie te beëindigen en ging
over tot de raadsvergadering.
Na afloop van de vergadering
kon men Han Cohen onder een
hapje en een drankje feliciteren
met zijn nieuwe benoeming.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Data bijeenkomsten retail, horeca
en vastgoed bekend. Kijk op pagina 6
Gemeente Zandvoort
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Waarom
Waarom vechten, waarom pijn,
je wilde niet weg maar bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk,
je wilde nog verder.
Maar verloor het gevecht,
volkomen onterecht.

“Mijn strijd is gestreden”
Jan Molenaar
ô 26 december 1945

† 27 februari 2015
Greet
Brenda
Chantal, Dailin
Niels en Inger Lise
Malin, Sondre, Siril

Piet Leffertsstraat 16
2042 EH Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
woensdag 4 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag
5 maart om 11.00 uur in de aula van de begraafplaats aan
de Tollensstraat, daarna is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij hebben het droevige bericht ontvangen
van het overlijden van ons volleybalmaatje

JAN MOLENAAR
Jan was een enthousiast speler en tijdens

toernooien zette hij zich in als scheidsrechter.
Wij zullen hem missen!

Wij wensen Greet en de familie
veel sterkte in deze tijd.

Dankbetuiging

Eigenzinnig
Krachtig
Levenslustig

Nico Balledux
23 april 1925

Zandvoort

2 maart 2015

Hij wilde nog zo graag verder leven.
Tot het laatst was hij krachtig,
geïnteresseerd en betrokken.
Lieve echtgenoot van:

Manny
Balledux-Kappelhof
Fijne vader van:
Marja en Aaldert
Olga en Rob
Onvergetelijke opa van: Femke, Stein, Rick
Matthijs Molenaarstraat 6
2042 EA Zandvoort

Elisabeth Hendrika Nieuwenburg - Speer
Bep
weduwe van Frans Nieuwenburg
Amsterdam, 18 oktober 1919

Zandvoort, 28 februari 2015

Nico is in het uitvaartcentrum aan de Tollensstraat
67 te Zandvoort. Er is gelegenheid tot condoleren
op vrijdag 6 maart van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag
7 maart om 13.15 uur in crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst 13.00 uur.
Aansluitend is er een informeel samenzijn in
de ontvangkamer van het crematorium.
Wij zijn de medewerkers van de thuiszorg
dankbaar voor hun liefdevolle verzorging en steun.
Onze bijzondere dank gaat uit naar Adé Scipio.
Indien u geen persoonlijk bericht hebt ontvangen
dan verzoeken wij u deze kennisgeving als
zodanig te beschouwen.

Breng me weg tot aan de brug
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als wij daar zijn, ga niet direct terug
maar wacht totdat ik over ben gegaan
en zwaai me na,
dan voel ik me veilig en vertrouwd.

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve Stien
is overgegaan in dierbare herinneringen

Christina Johanna van der Mije - van der Aar
ô Heemstede,

23 maart 1922

Liliane en Jos
Charlotte en Willem
Thomas, Emma
Laurens en Kimberly

Correpondentieadres
Westerstraat 5, 2042 HE Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 5 maart van 19.00 tot 20.30 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 6 maart
om 11.30 uur in het Yarden Crematorium Haarlem,
Vergierdeweg 271 te Haarlem.
Aansluitend is er gelegenheid om samen te zijn in de
ontvangkamer van het crematorium.
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† Haarlem,
25 februari 2015
Wim
Ria en Ed
Jouk en Linda
Jaimy
Lars en Marina
Dean
Wim
Quarles
Anneke en Harry
Sharina

Yolande en Michel
Yoëlle
Jurriën en Claire

Robin Keller
Ze waren voor ons allen een grote steun.
Voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat Robin in zijn leven voor zo velen veel
heeft betekend.
“Verval niet in treurnis, maar geniet van elk
moment. Het leven is zo waardevol, zo mooi!”
– Robin Keller
Veel liefs,

Je volleybalvrienden

Na het doorstaan van vele stormen heeft ze alles uit het leven
gehaald wat er in zat. Ze heeft tot het laatst toe genoten van
alles en iedereen om haar heen. Een rots in de branding,
we zullen haar en haar humor verschrikkelijk missen.
We zijn enorm dankbaar dat ze zo lang bij ons heeft mogen zijn.

Graag willen we langs deze weg iedereen
hartelijk bedanken voor de vele brieven,
kaarten, bloemen, warme woorden en de
enorme belangstelling tijdens de begrafenis van

Correspondentieadres:
A. Heyer - van der Mije
Nicolaas Beetslaan 23
2041 NR Zandvoort

- Wij hebben in besloten kring afscheid
van haar genomen -

Familie Keller

Hierbij willen wij iedereen hartelijk danken
voor de belangstelling en medeleven in
de voor ons zo moeilijke dagen tijdens de
ziekte en na het overlijden van:

Carel Anthonius Kras
Carel
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk
te bedanken, hopen wij dat u langs deze
weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
T.M. Kras-van Staveren
Zandvoort, maart 2015

Zandvoorts museum
Wij zoeken nog een Zandvoortse schat!
Wilt u (in ieder geval tot eind 2015) ons team
versterken als gastvrouw of gastheer?
Wat houdt het (balie)werk in:
- u ontvangt de bezoekers
- u geeft informatie over de tentoonstellingen
- u verkoopt Zandvoortse producten uit
de museumwinkel
- u doet kassawerk in het systeem
(kaartjes verkopen enz)
- U helpt bij wat licht schoonmaakwerk in
het museum
Kortom, bent u een enthousiaste vrijwilliger met
een hart voor Zandvoort die van de geschiedenis
houdt van Zandvoort maar ook van moderne en
vrolijke kunst?
Graag aanmelden bij Hilly Jansen
Beheerder Zandvoorts museum
www.zandvoortsmuseum.nl
Tel. 06-13427671 • email: h.jansen@zandvoort.nl
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Kids Adventure Week weer groot succes
vakantie aan allerlei leuke activiteiten in Zandvoort mee te doen, is een groot succes ge-

worden. Dit alles onder leiding van de 10-jarige kinderburgemeester Finn Damhoff, die
benoemd was tot ‘baas’ van de Kidsweek.

Nienke van Z@ppelin vermaakt de kinderen in Center Parcs

Bij zijn aanstelling kwam Finn
met de opmerkelijke slogan:
‘In Zandvoort is alles kids’. Dat
bracht hij als burgemeester
actief in de praktijk. Elke dag
was hij wel bij een of meerdere
activiteiten aanwezig. Zo ging
hij uit zijn dak bij de slipschool
van Rob Slotemaker, las hij samen met wethouder Kuipers
voor in de Bieb, bezocht hij het
schilderen in het museum en
deed hij mee aan een chocoladeworkshop en een freestyle
voetbalclinic.

Lana Lemmens van de VVV
Zandvoort kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen kidsweek. “Niet alleen
kinderen uit Zandvoort, maar
ook uit Haarlem, Amsterdam
en zelfs Zwolle en Groningen
meldden zich aan voor de verschillende activiteiten, wandelingen en speurtochten, waardoor het de hele week gezellig
druk was in het dorp.” De populairste activiteiten van de week
waren volgens Lemmens paardrijden, de chocolade workshop

Politiek verslag

en de mini high tea.
De activiteiten werden veelal
gratis of tegen een geringe
vergoeding aangeboden door
met name de lokale middenstand. Kinderen konden onder
andere meedoen aan een bunkerwandeling, een vossenjacht
met sprookjesfiguren, tal van
sportieve activiteiten en gratis
film kijken bij Laurel & Hardy.
Succesvol was ook de Stoere
Zaterdag op het Raadhuisplein,
waar politie, brandweer, KNRM,

reddingsbrigade, een ambulanceteam en het Rode Kruis over
hun hulpwerk vertelden.
Al met al was de Kids Adventure
Week voor kinderburgemeester
Finn, die in die week ook nog
eens jarig was, een periode om
nooit te vergeten. “Het was wel
druk, maar heel leuk en leerzaam. Ik heb dingen gedaan
die je anders nooit meemaakt.
Wie mag er als kind nou vergaderen met de wethouder van
Toerisme? Hij vroeg wat ik in
Zandvoort zou willen veranderen. Ik heb aangegeven dat
de boulevard gezelliger moet
worden en dat het leuk zou zijn
als er in de winter een indoor
speeltuin zou komen. Ook ben
ik in de radiostudio van ZFM
geweest waar ik werd geïnterviewd.”
Zijn laatste daad was in Center
Parcs Nienke van het tv-programma Z@ppelin aankondigen. Honderden kinderen waren
zaterdagmiddag speciaal voor
Nienke naar het vakantiepark
gekomen. De Z@ppelin-ster
wist met haar leuke verhalen en
liedjes de hele zaal in te pakken.
Finn: “Vooraf heb ik met Nienke
gesproken. Ze was heel aardig.
Ze heeft ook een kaart voor me
gemaakt met een persoonlijke
boodschap voor mij. Leuk toch?”

Raadsvergadering d.d. 3 maart

Gemeenteraad wil college niet teveel betuttelen
Aan het begin van de raadsvergadering werd Han Cohen
als raadslid geïnstalleerd (zie verslag elders). Vervolgens
werden Belinda Göransson (VVD) en Astrid van der Veld
(GBZ) aangesteld als plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid van burgemeester Niek Meijer. Deze plaats was vacant gekomen na het overlijden van Carl Simons.

Cartoon - Hans van Pelt

Na de drie hamerstukken kwamen de twee bespreekpunten
aan de orde, beide met toegevoegde amendementen.
In een amendement willen
VVD en GBZ in de Financiële
Verordening de inrichting van
het financiële beheer van de gemeente regelen en enkele kaders aanbrengen om de rol van
de raad beter tot uitdrukking
te laten komen. Niet iedereen
kon zich vinden in het amendement, men vindt het bedillerig naar het college toe en
het beperkt het college. Na een
schorsing van D66, om te zien
of er een raadsbrede consensus
is, werd het amendement verworpen.
Het volgende bespreekpunt,
Nota Reserves en Voorzieningen,
geeft regels voor het apart zetten van geld voor bepaalde doelen. PvdA en Sociaal Zandvoort
willen twee onderdelen wij-

zigen. Eén betreft de manier
waarop je moet omgaan met de
minimale buffer van 5 miljoen
in de Algemene Reserve, de ander betreft het behoud van een
doeluitkering in het kader van
de WMO. Ook bij dit bespreekpunt vonden sommige raadsleden de rol naar het college toe
erg ‘betuttelend’ en OPZ meende dat er weinig flexibiliteit is
bij bepaalde ontwikkelingen die
je niet kunt voorzien. Na uitleg
van wethouder Gert Jan Bluijs
werden de amendementen
verworpen. Het raadsvoorstel
werd aangenomen met tegen
GBZ en VVD.
Bij de ingekomen post wilde
Belinda Göransson de onderwerpen rijrichting Grote
Krocht en het openstellen van
de Kerkstraat in de wintermaanden op de eerstvolgende
raadsvergadering aan de agenda toevoegen.

…hoeft het Zandvoorts
Vrouwenkoor niet op mijn
stem te rekenen. Die klinkt
namelijk als een gebarsten
koffiepot. Het enige voordeel
van mijn zangkunst is dat
mijn kleindochter Carmen
spontaan in slaap valt. Maar
er is straks nog iemand blij
met mijn stem. Dat is de
commissaris van de Koning
die rekent op mijn stem voor
de verkiezingen op 18 maart
van de Provinciale Staten
van Noord-Holland.
Dit keer zijn er vier Zand
voortse (ex)raadsleden kandidaat op de Provinciale verkiezingslijst. Dus dat is het
probleem niet. Maar kunnen
zij mijn denkbeelden in de
Provincie goed verwoorden?
Het animo om voor de
provincies te stemmen is
vanwege de betrekkelijke
onbekendheid met het
‘middenbestuur’ nog niet
echt groot. En omdat ik een
nieuwsgierig typje ben wil
ik wel weten of ik straks op
de juiste partij ga stemmen.
Via internet ontdek ik dat de
kleuren van de provinciale
vlag geel, rood en blauw zijn
maar dat is niet erg belangrijk. Ik wil hun takenpakket
wel eens lezen. In totaal zijn
het 13 taken waarmee de
provincie zich bezig houdt.
Het is beslist geen pretpakket!
Ook de keuze van partijen
verrast mij, want ik heb nog
nooit van de Vrouwen Partij
gehoord. Om te kijken welke
partij het best bij mij past
ga ik naar de stemwijzer.
Misschien heb ik daar houvast aan? Op de stemwijzer
staan veel vragen die mij
niet zo interesseren en wat
ik belangrijk vind staat er
niet bij. Dan maar de programma’s van de partijen
door worstelen. Opeens zie
ik dat wij dit jaar niet een
maar twee keer moeten
stemmen. De waterschap
vraagt ook naar mijn stem.
Ook dat nog!
Zo, mijn speurtocht naar wie
mijn stem krijgt is gelukt. Ik weet eindelijk op
welke partij ik ga stemmen. U nog niet? Een
advies, laat uw stem
niet verloren gaan.

Nel Kerkman

De vierde Kids Adventure Week, die kinderen de mogelijkheid bood om in de voorjaars-
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Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Kom tot en met 15 maart
nog genieten van het

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Try-out menu van Plazand
Encaustic Art, een Workshop
Er wordt gebruik gemaakt van gekleurde bijenwas en
door middel van een strijkijzer wordt de bijenwas
gesmolten. Alle ‘schilderstukjes’ zijn uniek, geen één
is hetzelfde. Encaustic art is een intuïtieve vorm van
schilderen die iedereen eigen kan maken.
Vrijdag 10:00 - 13:00 uur		
20 maart

Nederlands
Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen 		
Donderdag 10:00 - 12:00			
startdata elke donderdag

iPad, optimaal gebruik
om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus
van 6 bijeenkomsten. U ontvangt een handleiding.
Vrijdag 10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
29 mei t/m 3 juli

Denderen door de Duinen
Wanneer men wandelt maakt men vitamine D aan en
loopt men alles soepel en los. U krijgt frisse lucht in de
neus en longen en de wind waait door uw haren. We
lopen 1 uur en Joke Bais verteld u over al wat er leeft.
Verzamelen bij de ingang van de waterleidingduinen.
Na afloop kunt u koffie drinken bij Pluspunt.		
Dinsdag 10:00 – 12:00
7 april t/m 23 juni 		

Voor slechts € 19,95

geniet u van een heerlijk

3-gangen keuze menu
Voor meer informatie
of reserveren,
bel: 023-5715564
Strandrestaurant-beachclub Plazand
Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | plazand.nl
@plazand |facebook.com/plazand.zandvoort

Grand café XL Zandvoort
Ze zijn er nog!

Elke woensdagavond:

Onbeperkt slibtong
voor €1,- per stuk

met eenmalig friet en salade geserveerd
Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

Kalfsvlees met salie en Parmaham
of
Dorade met verse groene kruiden

❖
Zeewolf met basilicumsaus
of
Lamskoteletten met Provençaalse saus

❖
Amandelijs

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
5 maart t/m 11 maart

SPONGEBOB:
SPONS OP HET DROGE (3D/NL)
ZA/ZO/WO om 13.30 uur

PADDINGTON (NL)
ZA/ZO/WO om 15.30 uur

FIFTY SHADES OF GREY
VRIJ/ZA/ZO om 19.00 uur
DO/MA/DI om 21.30 uur

Portugees Zomercursus

MICHIEL DE RUYTER

De cursus is een vervolg op de voorgaande Portugese
cursus. Enige kennis van de Portugese taal en een
voorwaarde om in te stromen.
Maandag 11 mei t/m 29 juni

DO/MA/DI om 19.00 uur
VRIJ/ZA/ZO om 21.30 uur

Ook verzorgen wij op dinsdagmorgen
voor Senioren, in samenwerking
met Seniorweb Haarlem verschillende
tablet en laptop cursussen.

Kleurrijke Sfeermakers
Altijd Verrassend !
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

24 maart t/m 7 april

MET BLOED, ZWEET & TRANEN

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Digitaal Spreekuur voor Senioren
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VERWACHT:
AMSTERDAMSE AVOND 30 MAART

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe cursus
meer plezier te beleven aan uw tablet. U leert hoe u
de tablet helemaal naar uw zin inricht.
Dinsdag 10:00 - 12:00
2 juni t/m 23 juni		

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl

WO om 19.30 uur

Colofon

Meer plezier met je Android Tablet.

In samenwerking met SeniorWeb en OOK Zandvoort
organiseren wij een digitaal spreekuur voor senioren.
Het betreft een open inloop waarin u uw vraag kunt
stellen over uw PC, iPad, Tablet, Smart phone of laptop.
Deelname is gratis.
Dinsdag 14 april 10:00 - 12:00 uur
Om 10:30 is er een themapresentatie:
in 10 stappen veilig op internet

Tragikomedie over uitvaartverzorger

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Windows 8, overstappers
Dinsdag 10:00 - 12:00

FILMCLUB:
STILL LIFE

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Maand maart: 5 euro korting

op nieuwe set nagels en
föhnen by Ginger Nails en Hair
Agréable Lingerie & Badmode
Haltestraat 37 | Tel. 023-5831960

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Al 25 jaar kinderopvang
bij Pippeloentje-Pluk
Het is feest: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje-

ten. Zij is de grondlegster van de stichting en zet zich nog

vanaf jonge leeftijd met alle
leefgroepen kennis te laten
maken, waaronder bijvoorbeeld
met de leuke, ‘oudere’ buurtgenoten.

zeilen ervan.

Door enorme wachtlijsten was

Pluk (SKiP) bestaat 25 jaar! Reden om directrice Relinde
Adegeest in het zonnetje te zetten en aan het woord te la-

altijd vol toewijding, liefde en kunde in voor het reilen en

Relinde Adegeest was een pionier voor de kinderopvang in Zandvoort

Met een kleine groep vrijwilligers is de stichting in 1986 opgezet, om te bewijzen dat kinderopvang recht van bestaan
had. Dat ze iets in handen hadden waar behoefte aan was.
Bij de gemeente kregen ze niet
genoeg enthousiasme. Op dat
moment was het in Zandvoort
nog niet de tijd. Als je een kind
wilde, zorgde je er zelf voor, en
dan bleef je thuis.
Echter, met een subsidie van een
paar duizend gulden vanuit de
provincie hebben ze speelgoed
gekocht. Overal werden bedjes vandaan gehaald en door
hen zelf geschilderd. Ook een
tafel werd zelf gemaakt. Met
een minimum aan financiën is
met 1 opvanggroep begonnen
in een aantal klaslokalen in de
toenmalige Jaap Kiewiet Mavo.
Burgemeester Machielsen heeft
destijds, heel gepast, het lint bij
de opening van de opvang met
een kinderschaartje doorgeknipt.
Na 1,5 jaar werd het pand van de
Kiewiet Mavo gesloopt. Omdat

ze nog steeds geen enthousiasme vanuit de gemeente mochten ontvangen, hebben ze zelfs
hun passie kracht bij gezet door
met spandoeken te gaan protesteren bij het gemeentehuis, met
ouders en kinderen, wat helaas
niet mocht baten. Relinde is toen
tijdelijk gestopt en heeft zich op
andere zaken gericht. Toch was
alle inzet en wilskracht niet
voor niets geweest, bleek toen
zij enige tijd later door een ambtenaar van de gemeente werd
gebeld die belast was met de
Oort-gelden (= subsidie vanuit
het Rijk, bestemd voor kinderopvang en om vrouwenemancipatie te bekostigen). Er was geld
voor een nieuwe huisvesting en
gediplomeerd personeel.
In 1990 opende Pippeloentje
trots haar deuren in de Van
Heuven Goedhart School. Na
vier jaar zijn ze verhuisd naar
het pand naast het Huis in het
Kostverloren, waar zij tot op
heden nog steeds zitten. Wat
Relinde zo belangrijk vindt aan
deze plek in de Burgemeester
Nawijnlaan, is om kinderen al

uitbreiding noodzakelijk. Maar
grote ruimtes, daar kozen ze niet
voor. Omdat ze de opstelling
klein, vertrouwelijk en huiselijk
wilden houden, werd besloten
om een tweede kinderopvang te
realiseren: Pluk. Zij zitten sinds
enkele jaren in het Darwinhof
gebouw in Noord.
Op de vraag wat Relinde van de
kinderen heeft geleerd, krijg ik
na enig nadenken het mooie en
o zo herkenbare antwoord: leren
kijken! En het magische, dat ze
zich verwonderen over dingen.
Ze kan enorm met de kinderen
lachen, ze zetten haar aan het
denken en het werk met ze geeft
haar energie. Ook de steun die
ze aan de ouders kan geven,
voelt als fijn.
Relinde geeft aan met een enthousiast, hecht en divers pedagogisch team te werken. Drie
medewerksters mogen volgens
haar even apart genoemd worden, te weten Astrid, Mirjam &
Marina die net als Relinde ook al
25 jaar hun warme hart aan de
opvang toevertrouwen. Omdat
25 jaar een gedenkwaardige
werktijd is, kan een feest natuurlijk niet uitblijven. Gisteren,
woensdag 4 maart, werd het jubileumfeest gevierd. Meer daarover in de Zandvoortse Courant
van volgende week.

Zandvoort Schoon!? Pakt uit….
Wat we ook aanschaffen, veel spullen zitten in een verpakking. Die heb
je vaak niet meer nodig, dus: weg ermee! Natuurlijk wordt het verpakkingsafval in de speciale afvalbakken voor karton, papier, textiel, glas en
kunststof gegooid.

Gemeente Zandvoort

Verpakkingsafval is bijna altijd opnieuw te gebruiken als waardevolle
grondstof. Goed voor het milieu en u houdt een zee aan ruimte over in
uw eigen afvalbak.
Samen houden we Zandvoort Schoon!?
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Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Werkzaamheden
Flemingstraat

Vorige week stond een artikel in deze krant over
de werkzaamheden in de
Flemingstraat. Goed nieuws:
gelukkig zijn alle materialen inmiddels geleverd en
kan de aannemer weer verder. Naar verwachting zijn
de werkzaamheden in de
week van 16 maart gereed.
Hooguit kan slecht weer het
werk nog vertragen. Buslijn
81 van Connexxion
rijdt vanaf zaterdag
7 maart weer de normale route door de
Flemingstraat.

naar de eigen groep
gaat. En er wordt een
‘sponsorzwem’ georganiseerd, een variatie op een sponsorloop. De groep heeft
tijdens verschillende
o p ko m s t e n a l l e maal leuke dingen
gemaakt om te kunnen verkopen op
hun eigen ‘Jambo markt’.
Deze markt zal zaterdag 7
maart van 10.00 tot 16.00
uur plaatsvinden in het clubhuis aan de Heimansstraat.
Ook zullen er zelf gemaakte
taarten en cup cakes worden
verkocht. En een donatie door
middel van lege flessen is ook
altijd welkom.

Kleurrijke kunst

Mishandeling met
honkbalknuppel

Donderdagavond 26
februari tegen middernacht heeft de politie een
41-jarige Zandvoorter aangehouden in de Keesomstraat.
De man wordt verdacht
van het mishandelen van
een 17-jarige jongen uit
Bloemendaal met een honkbalknuppel. De Bloemendaler
zat op een snorfiets en die
werd door de verdachte eerst
geraakt, waarna het slachtoffer een klap op zijn arm kreeg.
De Zandvoorter is ingesloten en de politie onderzoekt
waarom hij tot zijn daad is
gekomen.

Jambo Markt

Deze zomer gaan de scouts
van de Stella Maris St.
Willibrordus groep naar de
Haarlemse Jamborette. Dit
is een internationaal kamp
waar scouts van over de hele
wereld aan deelnemen. Er
wordt hiervoor op verschillende manieren geld ingezameld. Er is kerstpost gelopen
en er worden lege flessen ingezameld. Ook gaan ze voor
Jantje Beton collecteren,
waarvan de opbrengst deels

Arie Loos is zo’n 25 jaar geleden begonnen als beeldhouwer in een zaterdag-atelier in
Haarlem en aan het schilderen geraakt toen een vriendin hem om een schilderij
vroeg. Toen hij eenmaal de
smaak van het schilderen
te pakken kreeg is hij nooit
meer gestopt. De natuur,
dieren en zijn omgeving zijn
zijn inspiratie bronnen. Per
scootmobiel en gewapend
met een camera rijdt hij door
het dorp om zijn onderwerpen vast te leggen. Zijn werk
kenmerkt zich door vrolijke
kleuren: heel bijzonder voor
iemand die kleurenblind is!
Door deze kleurenblindheid
schildert hij op gevoel en
moet hij snel werken want
zodra de verf opdroogt heeft
het een andere kleur en kan
hij de juiste kleur er niet meer
bij vinden. Benieuwd geworden? Tot en met eind april
kunt u de werken van Arie
Loos bewonderen in Pluspunt,
Flemingstraat 55 Zandvoort.
Uiteraard is al het werk ook
te koop.
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Grand café XL Zandvoort

Wij hebben een

nieuwe menukaart
Kom langs en probeer hem uit!

Drie gangen keuzemenu
voor slechts

€ 22,95

Tot snel in Grand café XL!
Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

Annet Westerburger
Voor al uw marsepeintaarten, bruidstaarten,
banket en cupcakes

Aanvang 14.30 uur

Voor dames van 8 tot 15 jaar:

De gehele maand maart
Gamba’s of kipsaté voor maar € 7,50
Reserveren gewenst, tel: 023-5717580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

8 maart 2015

TaartenByAnnet

openingsstunt

Deborah J. Carter, zang
Jean Louis van Dam, piano
Eric Timmermans, bas
Frits Landesbergen, slagwerk

Woensdagmiddag 25 maart 14.00 uur

een workshop tas-taart maken!

Entree € 15,- | Gebouw de Krocht

www.taartenbyannet.nl • 06-24531125

Uniek in Zandvoort !

Het Drank en Spijslokaal
“ De Meester “
Voor ieder wat wils, maar voor de kaasfondue liefhebbers vijf verschillende soorten en een tafel vol
met bijgerechten om mee te dippen. Daarnaast kunt u ook kiezen voor onze vlees en visgerechten
en of dat al niet genoeg is, hebben we ook elke dag “eet wat de pot schaft”. Hiervoor geldt Op=Op
Deze week:
- Woensdag: Captain’s diner kapucijners met speklap en aardappelen € 7,50
- Donderdag: Pangafliet op bedje van wilde spinazie met geb. aardappel of friet € 7,50
- Vrijdag:
Penne in roomkaas en spinazie € 7,50

Weekendspecial: lamsschenkel met geb.aardappels en zuurkool € 15,50
Deze gerechten worden allemaal geserveerd in unieke ambiance en met fullservice.
Komt u gerust langs op zeestraat 26
of kijkt u op onze Facebookpagina voor de volledige menukaart
Voor reserveren of info kunt u bellen met 023-5831291 / bgg 06-24119376

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Heeft u een boodschap
voor uw klanten?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden:
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Ronald Arnoldt: 06 - 21258459 • ronald@zandvoortsecourant.nl
of Ingrid Muller: 06-24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Data bekend voor bijeenkomsten
retail, horeca en vastgoed
In 2014 is de Retail- en Horecavisie van Zandvoort vastgesteld.
Doelstelling daarvan: een compact centrum (inclusief strand) met thema’s
en van hoge kwaliteit. Dat klinkt leuk, maar wat
betekent dat in de praktijk? Hoogste tijd voor concrete acties!
De maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsconvenant,
dat we op 21 juni gaan ondertekenen. U bepaalt mede wat erin komt
te staan. Hoe? Door mee te doen op de volgende momenten.
maandag

16 maart 15-17u

Algemene Kick-Off

maandag

23 maart 15-17u

Themabijeenkomst Vastgoed & Makelaardij

maandag

30 maart 15-17u

Themabijeenkomst Retail

maandag

13 april

15-17u

Themabijeenkomst Horeca

maandag

20 april

20-22u Themabijeenkomst Bewoners

maandag

11 mei

15-17u

Algemene afsluiting

Locatie Kick-Off: Jupiter Plaza aan de Haltestraat, 1e etage.
Bijeenkomsten daarna: andere leegstaande panden.
Houd daarvoor in de gaten facebook.com/ondernemersloketzandvoort.
Iedereen is altijd welkom. Tot ziens op 16 maart!
Met ondernemende groet,
Pascal Spijkerman
Kwartiermaker DNA, Retail en Horeca
p.spijkerman@zandvoort.nl
06-41016025
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het tienjarige bestaan van De Zandvoortse Courant, blikt de redactie wekelijks

Grote brand verwoest
villa met rieten kap

terug naar een nieuwsbericht dat in 2005 in dezelfde week in de krant stond. Deze week viel

Dinsdagavond even na acht uur brak er brand uit in een villa

Lissenberg een prikkelende tekst schreef met als titel ‘Ich bin ein Zandvoorter’.

werd duidelijk dat de brand niet te stoppen was en het hele

een ingezonden brief in de Zandvoortse Courant van 3 maart 2005 ons op, waarin Sandra

Ich bin ein Zandvoorter
In haar ingezonden brief gaf Sandra Lissenberg aan dat

zij als 28 jarige, geboren en getogen Zandvoortse altijd

had gedacht best buiten Zandvoort te kunnen wonen.
Echter na 9 maanden Haarlem wist zij niet hoe snel zij
weer ‘op Zandvoort’ terug moest. Is haar opvatting over
het dorpse karakter van Zandvoort na 10 jaar veranderd?

‘haar’ dorp. Zo staat zij kandidaat op de lijst van Gemeente
Belangen Zandvoort, is zij nauw
betrokken bij buurtvereniging ’t
Soentje in Oud Noord en ze is lid
van het Genootschap. “Want”,
zo vertelt Sandra, “de culturele erfenis van de badplaats
Zandvoort is heel belangrijk
met zijn dialect, visserij en klederdracht. Wat hiervan over is
moeten wij koesteren voor de
generaties na ons.”

Volop dromen

Sandra Lissenberg is nog steeds gek op Zandvoort

Niet lang na het schrijven van
de brief is zij getrouwd en kreeg
zij een dochtertje. In 2006
kochten zij een huis in Oud
Noord wat ook wel het Rode
Dorp wordt genoemd. In haar
brief schreef zij destijds hoe
ze diverse activiteiten van het
dorp miste zoals de solexraces,
zwembad de Duinpan en het
Dolfinarium waar je als kind
in het bootje mee mocht. Ook
de bootjes, scooters en springkussen op de Boulevard en het
kindercarnaval, gewoon de ge-

zellige dingen die haar bij zijn
gebleven. Wel besefte zij dat
je niet teveel achterom moest
kijken en dat tijden veranderen.
Verder schreef zij ook dat zij
misschien als suffige twintiger
graag lid wilde worden van het
Genootschap Oud Zandvoort.

10 jaar later

Zijn haar ideeën over Zandvoort
na 10 jaar misschien veranderd?
Het antwoord is nee. Helemaal
niet zelfs, Sandra heeft zich extra ingezet om te investeren in

Gelukkig durft zij nog steeds te
dromen: “Zou het niet fantastisch zijn om vanaf de rotonde
bijvoorbeeld een mooie pier in
zee te maken met klein amusement erop? Tourniquetpoortjes
aan het begin van de pier, iedereen betaalt 1 euro per bezoek
voor het onderhoud van de pier.
Het is echt mogelijk. Verder vind
ik het LDC als bouwwerk geen
verrijking van het centrum.
De bouwstijl past niet bij ons
dorp. We worden omringd door
strand en duinen en dan zet je
niet in het centrum iets neer dat
zo strak is en industrieel, zonder
groen. Heel jammer dat dit in
Zandvoort geen prioriteit heeft
gehad.” Tot slot vertelt Sandra
dat zij nog steeds trots is dat zij
een Zandvoorter is en zij hoopt
velen met haar.

Opvoeden is niet altijd makkelijk
Heb je kinderen en twijfel je wel eens of je het wel

De brand werd in korte tijd groot
opgeschaald. Diverse brandweervoertuigen uit de regio kwamen
ter plaatse, waaronder een brandweerteam uit Wassenaar dat gespecialiseerd is in de bestrijding
van branden in rieten daken.
De bewoners hebben het pand
tijdig kunnen verlaten en stonden met dekens om op straat. Een
deel van de aanwezige kunst en
persoonlijke bezittingen konden
in veiligheid worden gebracht.
Twaalf mensen zijn vanwege de
hevige rookontwikkeling door
ambulancepersoneel onderzocht
op rookinhalatie. De oorzaak van

de brand is vermoedelijk een
open haard.
De Zandvoorterweg tussen
Heemstede en Zandvoort was
tijdelijk afgesloten voor verkeer.
De politie laat via Twitter weten
dat er enkele bekeuringen zijn
uitgedeeld aan automobilisten
die de afzettingen negeerden.
Bij daglicht is de schade die de
verwoestende brand heeft achtergelaten goed zichtbaar. Het
riet is helemaal weg en een deel
is ingestort. Rond 07.15 uur was
de brandweer nog steeds bezig
met nablussen.

Schoonheidssalon in
schuurtje blijft verboden
Op 12 februari behandelde de voorzieningrechter van

Rechtbank Noord-Holland het verzoek van Lucienne Cohen

om haar schoonheidssalon, gevestigd in het schuurtje van
haar ouders, te mogen voortzetten. Het college van B&W

Zandvoort gelaste op straffe van een geldsom van 5.000

euro’s de werkzaamheden te staken en gestaakt te hou-

een voorlopige voorziening te treffen.

GoedGezind echt iets voor jou! Vrijwilligers met ervaring in opvoeden van kinderen hebben een 2 daagse
cursus gevolgd om jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Jij bepaalt zelf op welke gebieden je ondersteuning wilt.

Foto: aangeleverd

Herken je je in dit verhaal en zou
je graag wat meer informatie
willen? Neem contact op met
Floortje Valk, de coördinator

Brandweer haalt persoonlijke bezittingen uit brandende villa Foto: Michel van Bergen

bij de rechtbank bezwaar te maken en tevens verzocht zij

tijd heeft om samen te overleggen? Dan is het project

bezoek. De vrijwilligers
zijn geen hulpverleners
en zullen dan ook geen
hulpverlenende taken
uitvoeren.

pand, dat voorzien was van een rieten kap, verloren zou gaan.

den. Cohen kon zich niet vinden in het besluit en besloot

goed doet? Lijkt het je fijn een maatje te hebben die

GoedGezind is een nieuw project in Zandvoort, opgezet door
Pluspunt. Nadat een gezin zich
heeft aangemeld, wordt er kennis gemaakt met een vrijwilliger. Als er van beide kanten een
klik wordt ervaren zal het traject van start gaan. De vrijwilliger komt vervolgens gedurende
maximaal 1 jaar elke week op

aan de Zandvoorterweg in Aerdenhout. Binnen korte tijd

van GoedGezind: f.valk@
pluspuntzandvoort.nl, tel. 0636300809, facebook: Floortje
Jongerenwerker Zandvoort.

Van 2003 tot 2009 woonde
Lucienne bij haar ouders aan de
Burg. Nawijnlaan waar zij in het
schuurtje een schoonheidssalon runde. Op grond van het ter
plaatse geldende bestemmingsplan Kostverlorenstraat 2003 met
de bestemming WIB (woondoeleinden) besloot het college op
gronden van die bestemming te
handhaven. Cohen vocht het bestemmingsplan aan omdat volgens haar de salon er al was voor
het huidige bestemmingsplan,
de salon aan te merken valt als
zijnde uitoefening van een aan

huis gebonden beroep, niemand
last heeft van haar salon en er
sprake is van willekeur.

Geen spoedeisend belang

De voorzieningrechter vindt dat
het algemeen belang is gediend
met handhaving. Niet handhaven
kan juist leiden tot ongewenste
precedentwerking. Verder is er
geen sprake van een financiële
noodsituatie bij sluiting van de
schoonheidssalon, er is immers
al een andere ruimte gehuurd.
Derhalve heeft de voorzieningenrechter het verzoek afgewezen.
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* Aanbiedingen zijn geldig t/m 10-03-2015 • Zolang de voorraad strekt • Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen
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SAMSUNG UE55H6200
LED TV
• 55‘‘ (140 cm) Full HD 3D Smart TV
• 200Hz Clear Motion Rate
• Bekijk bestanden vanaf andere apparaten
via WiFi
• Quad Core-processor voor snelle bediening
Art. Nr.: 1314829
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SAMSUNG UE40H5500
LED TV
• 40‘‘ (102 cm) Full HD Smart TV
• 100Hz Clear Motion Rate
• Speelt mediabestanden via USB en WiFi
• Dual Core-processor voor snelle bediening
Art. Nr.: 1326429

cm D TV
40 t 3D LE

m

Smart TV Maak gebruik
van internet en apps

Neem programma‘s op via USB

Ultra HD up-scaling

LG BH7240
2.1 3D Blu-ray Home Cinema set
• Aramid fiber speakers: voor helder en
nauwkeurig geluid
• Smart tv met apps zoals Netflix en Youtube
• Private sound mode; zend het geluid van
de Blu-ray speler naar uw smartphone en
luister via uw headphone
• DLNA voor het streamen van muziek en
video‘s over het netwerk
Art. Nr.: 1312060

Openingstijden:
MEDIA MARKT Cruquius:
Cruquiusplein 10, 2142 EV Cruquius Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9 - 19 uur
Tel. 023 - 5438800
Iedere zondag geopend van 12 - 17 uur

Parkeren:
Gratis parkeerpl
direct voor de d

Incl. Lebara simkaart,
tot € 15,- beltegoed
EI
nk
ar

6‘‘

Pe

iPad Air
iPad Air levert uitstekende prestaties, heeft
een schitterend Retina-display, is voorzien
van een dunne maar stevige aluminium
behuizingen is nu nog voordeliger.

Incl. gele cover
APPLE iPad Air WiFi 32GB
9,7‘‘ Tablet
Art. Nr.: 1360193, 1360448

Meest compacte
volautomatische
espressomachine
KRUPS EA8108 Espresso
Volautomaat
• Zeer compacte uitvoering
• 275 gram bonenreservoir
• Instelbare koffievoorkeuren
• Stoompijpje
Art. Nr.: 1315941

4 liter
LENOR Linen Care Super
Concentrate 4L
Wasmiddel
Art. Nr.: 1356599

Energielabel A++
BEKO DPU7380X
Warmtepompdroger
• 16 droogprogramma‘s
• Uitgesteld starttijd
• Ruime RVS trommel met 7 kilo inhoud
Art. Nr.: 1179742

7 kg
Energie-

inhoud

laatsen
deur

Action camera met
4K beeldkwaliteit

GO PRO Hero4 Black Edition
Action camera
• Ingebouwd LCD touchscherm
• Tot 40 meter waterdicht
• Timelapse en nachtopname
• Film in 4K met 30 beelden per seconde
Art. Nr.: 1352660

ED

198,-

OL

Media Markt Prijs:

3‘‘

Art. Nr.: 1328206

218,20,-

M
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Leest zonder conversie
16 boekindelingen

U betaalt:
Retour via Samsung:

4,

he
sc
D-

Art. Nr.: 1359050

POCKETBOOK Touch Lux 2 + Cover
E-reader
• 6‘‘ E Ink Pearl HD-scherm
• Geïntegreerde LED-verlichting aan de
voorzijde
• 1GHz CPU en 256MB RAM geheugen
• 4GB intern geheugen, uitbreidbaar tot
32GB

Su

lH

Incl. cover

SAMSUNG Galaxy S4 Mini + Lebara
simkaart
Simlockvrije smartphone
• 1,7 GHz dual-core processor
• 8 Megapixel camera
• WiFi, DLNA, NFC
• 8GB geheugencapaciteit, uitbreidbaar
met Micro SD

Autobedrijf Zandvoort

WINTERBANDEN

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Reparatie en onderhoud van alle merken

• De- en monteren
• Balanceren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

• Reparaties
• Accu’s

www.autobedrijfzandvoort.nl

• Opslag banden

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

• Reinigen wielen

8 uren incl. lesmateriaal
Datum: 8/9 maart 18.00-22.00 uur
Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord /
Rijschool Barry Paap

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

Tuincentrum

€ 99

Theoriecursus B

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

AutoTheorieCursus

• Banden (winter/zomer/all-weather)

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

Theorie halen?

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

 023-5730962

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Bloembollen in pot

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Bloeiende Primula’s
en violen

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

www.shslotenservice.nl

REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Het
beste
Het
beste
soundbarsysteem
soundbarsysteem
Bose.
vanvan
Bose.

Genietinnovatie
dankzij innovatie
vanruimtelijk
helder, ruimtelijk
Geniet dankzij
van Bosevan
vanBose
helder,
geluid uitgeluid uit
een
slanke
soundbar.
Een
draadloze,
compacte
Acoustimass
een slanke soundbar. Een draadloze, compacte Acoustimass -module -module
®

®

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
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produceert
laag
en kan gemakkelijk
uit het
zichtgeplaatst.
worden geplaatst.
produceert
diep laagdiep
en kan
gemakkelijk
uit het zicht
worden
Samenzezorgen
ze voor krachtige
prestaties
voor entertainment
zoals
Samen zorgen
voor krachtige
prestaties
voor entertainment
zoals
tv, films,
sport, videogames
en zelfs gestreamde
en opgeslagen
tv, films, sport,
videogames
en zelfs gestreamde
en opgeslagen
muziek. muziek.

Nu verkrijgba
Nu verkrijgbaar
bij:

NIEUW NIEUW

Lifestyle
135
Series
Lifestyle
135
Series
III III
home entertainment
home entertainment
system system
®

®

©2014 Bose Corporation.
©2014 Bose Corporation.

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl
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Muzikaal feestje in het Zandvoorts Museum

Column

Nog nooit vertoond! Een dansende menigte tijdens het Museumpodium in het Zandvoorts Museum! Verantwoordelijk

daarvoor was een Zandvoorts gelegenheidstrio, bestaande uit zangeres Miriam Verano, Adam Spoor en Louis Schuurman,
beter bekend als Papa Luïgi. De drie brachten een verrassend muzikaal programma, bestaande uit jazz, Spaans- en ZuidAmerikaanse nummers en zigeunerachtige klanken.

Het gelegenheidstrio Miriam Verano, Adam Spoor en Louis Schuurman vermaakt zich uitstekend

Adam Spoor en Papa Luïgi mogen dan bekende namen zijn in
Zandvoort, Miriam Verano was de

grote onbekende van het drietal.
Dat is door dit optreden echter op
slag veranderd; de in Zuid-Afrika

geboren zangeres, die inmiddels zeventien jaar in Zandvoort
woont, blijkt een geweldige stem

Voor de pauze zat het publiek nog
keurig op stoeltjes te luisteren
naar nummers als Fly me to the
Moon, Bei mir bist du schön en
Guantanamera, maar na de pauze
ging het los. De stoeltjes hadden
plaats gemaakt voor krukjes rond
een kleine dansvloer. En die stond
binnen de kortste keren vol toen
het trio los ging met salsa, merengue, een wals, rock ‘n roll en
andere dansnummers. Wie had
dat gedacht, het museum stond
op zijn kop! Het publiek, maar ook
de muzikanten konden er geen
genoeg van krijgen. Het regende
dan ook toegiften.

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

A.G. Bodaan

Naam
:
Locatie
:
Tekst op steen
:
		
		
		
Maker
:
Architecten
:
Datum onthulling :
Onthuld door
:
Bron
:
Bijzonderheden :
		

A.G.Bodaan bejaardentehuis
Bramenlaan 2, Bentveld
DE EERSTE STEEN WERD GELEGD
OP 21 JUNI 1958 DOOR
JOHANNA THODEN VAN VELZEN
GEBOREN 3 MAART 1942		
onbekend
Hornstra & Boudewijns
21 juni 1958
Johanna Thoden van Velzen
ZN1958
De eerste plannen voor de bouw van een tehuis werd reeds in 1953 besproken. Pas vijf jaar later vond
de eerste steenlegging plaats.

De A.G. Bodaanstichting

De August George Bodaanstichting werd in 1923 bij testament in
het leven geroepen door mevrouw S. A. Bodaan-Frangois, ter blijvende herinnering aan haar overleden echtgenoot, notaris Bodaan.
De bedoeling van de stichter was dat met het stichtingskapitaal,
nadat aan een groot aantal andere verplichtingen voldaan zou zijn,
een tehuis ingericht zou worden. Aan te nemen valt dat de stichtster hierbij aan een tehuis op charitatieve grondslag heeft gedacht
en het bestuur zou ook niets liever willen dan ook dit doel volledig
tot zijn recht te doen komen. De tijdsomstandigheden maakten
dit helaas bijna onmogelijk, omdat een sluitende
exploitatie, zonder winstoogmerk, voorop moest
staan. Het bestuur hoopt
een tehuis te scheppen
waar de bewoners hun leven zoveel mogelijk naar
eigen voorkeur kunnen
inrichten en zij zowel af-

zondering als gezelschap kunnen vinden.

Steenlegging

In aanwezigheid van vele autoriteiten waaronder burgemeester Mr.
H.M. van Fenema met echtgenote en wethouder A. Kerkman, verwelkomde Mr. Thoden van Velzen als voorzitter van het stichtingsbestuur
de aanwezigen. Tevens roemde hij de prettige en goede verstandhouding met de gemeente Zandvoort. De grote marmeren steen werd
daarop door de 16 jarige dochter
Johanna Thoden van Velzen met
een zilveren troffel in de voorgevel
gemetseld, nadat zij eerst in het
cement een gulden, een kwartje,
een dubbeltje, een stuiver en een
cent had gedrukt. Geruime tijd
bleef men daarna nog in de directiekeet gezellig bijeen, terwijl
het personeel ter gelegenheid van
deze ceremonie onthaald werd op
een haring en bier.

Wisentensafari
Aan het begin van de Zand
voortselaan, vrijdagavond in
de auto richting onze eetafspraak in Uithoorn, terwijl ik
het stuur met twee handen
vast heb en we vol in gesprek
zijn over dagelijkse zaken,
merk ik dat ik vanuit mijn
ooghoek, achter het hek, een
grote familie herten zie stralen
in de vroege avondzon. Zie hun
vachten prachtig glanzen, de
planten rustig herkauwend in
hun bek. Het lijkt zo normaal,
maar ik blijf het bijzonder vinden.
En dan lopen we in National
Park Zuid-Kennemerland. De
wind waait het halmgras zo
mooi horizontaal op de duinrand. We nemen het Wisenten
pad. Altijd als we ze zien, heb ik
mijn camera niet bij me, en als
ik mijn camera bij mij heb, zien
we ze niet. Maar vandaag is
een cadeautje! Een mega familie zachtharige kolossen met
schouderpartijen die goud verdienen, pal in ons zicht. En niet
alleen in ons zicht. Het is redelijk druk in de duinen met deze
laatste Voorjaarsvakantiedag.
En het laatste weekend om dit
pad te bewandelen, gezien het
komende broedseizoen. Wat
een weelde om de beesten zo
relaxed bij elkaar te zien liggen. Allemaal horens op een
rij. Ogen die jou constant in
de gaten houden. Dan de leider die opstaat, en de rest die
elkaar met riante tussenposes volgen. Ik zit in het mos,
op de rand van een kleine kuil.
Ze komen dichterbij. En nog
dichterbij. Mijn camera draait
overuren. Het duurt zeker 20
minuten voordat de laatste
passeert. Ik loop over de duinen naar de andere kant om
ze te kunnen blijven volgen. De
één schurkt aan een hoge tak.
Het kleintje staat net voor de
kont van zijn voorganger als
de staart van deze precies als
sik onder de kin van de kleine
hangt. Een koddig gezicht.
Onze eigen heuse wisentensafari.
Als we in de wind met redelijke temperaturen via het
fietspad terug wandelen
bedenk ik: wat wonen wij
toch in een dierenparadijs eigenlijk. Het is ons
maar mooi gegund.

Mandy Schoorl

te hebben die zij etaleert met
verschillende soorten muziek.
Bovendien weet zij met haar vlotte uitstraling de zaal in te palmen.
Mede hierdoor raakten Adam
Spoor met zijn prachtige sax en
Papa Luïgi met zijn viool extra
gemotiveerd, met een geweldige
muzikale avond als gevolg.
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Zandkorrels
TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
...................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /0630681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Opslagruimte
te huur
in Zandvoort-Noord
± 90m2.
Ook in gedeeltes
mogelijk. Prijs notk.
Bel voor info:
06-23030013 of 5717805
....................................................
Garage te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744

Bouwbedrijf STRAK
Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk.
Levering van
kozijnen & glas.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52
....................................................

Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038
....................................................

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen en
buiten schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Hondentrimster
De 4 Pootjes
Annemiek Wolters
Bij u aan huis
Zandvoort en omgeving
www.de4pootjes.nl
Tel. 06-23093264

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
....................................................

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................

ZFM Radio
“Het Laatste Uur”,
gesprek met Egbert Nierop,
ex-jehovah getuige
en evangelist.
Hij vertelt over zijn
bijbelvertaalwerk
en over zijn zoektocht
naar Jezus de
Zoon van God.
Zondag en maandagavond om 23.00 uur
....................................................

Aanbieding van de
maand maart bij
Boudoir by Sara:
een nieuwe set
naturel acryl nagels
voor 37,50 ipv 47,50.
Een nieuwe set
french acryl nagels
voor 47,50 ipv 57,50.
En een nieuwe set gellak
voor 20,00 ipv 27,50.
Bel voor meer info
of afspraak: 5732900
of mail: saradejong2@
hotmail.com
Je handen zijn je
visitekaartje en eerste
indruk, wij zorgen ervoor
dat die perfect is!
....................................................

Garageplek te huur
in appartementen
complex
Van Speijkstraat
€ 110 p/mnd.
06-21277665
....................................................

Schoonmaakster
heeft tijd over voor
schoonmaakwerk bij u
thuis of op uw bedrijf.
Betrouwbaar en goed.
Vraag naar onze
lage tarieven
Tel. 06-84772750
....................................................

Te huur
ruime garagebox
Fenemaplein. € 100 p/m.
06-52067202
....................................................

Diversen te koop:
Houten tuinbank
Elektr. heggenschaar
Bladblazer/zuiger
Tel. 5716820
....................................................
Loods te huur
100m2. Per 1/4/15
Curiestraat 2M
06-18344111

Te huur per direct:
3 kamer gemeubileerd
gastenverblijf.
Max. 2 pers.,
bijv. jong werkend stel.
€ 800 p/m incl.
G/W/L/TV/Wifi
Eigen opgang,
in centrum Z’vrt
bij particulier.
06-37402319

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Werkzaamheden aan Hogeweg
liggen op schema
Met de openstelling van het eerste deel van de geasfalteerde
Hogeweg, sinds afgelopen vrijdag, is het grootste leed geleden. Dat zegt Bas Koppes, projectleider bij de gemeente voor
de opknapbeurt van de belangrijke doorgaande route in het

dorp. Auto’s kunnen weer via de vertrouwde route Haarlemmerstraat, Hogeweg en Oranjestraat het centrum in.

Deel Hogeweg met eerste asfaltlaag weer open

door Hans Botman

Het tweede deel van de
Hogeweg, van de Oranjestraat
tot de rotonde bij de watertoren, blijft afgesloten tot Pasen
(5/6 april). Er zijn alleen routes
voor omwonenden en natuurlijk voor ambulances, politie en
de uitrukpost van de brandweer
op de Duinweg.
Zoals het er nu voor staat zijn
alle werkzaamheden op vrijdag 3
april afgerond. Dan is er een volledig geasfalteerde Hogeweg, zonder verzakkingen, inclusief brede
fietsstroken en met daaronder
een nieuwe riolering. “Het was
hoog nodig dat die werd vervangen, het riool was honderd jaar
oud”, zegt projectleider Koppes.
“Nu kan het regenwater infiltre-

ren in de bodem, waardoor er
minder water via het vuilwaterriool richting de Koninginneweg
stroomt. We geven geen garantie
dat bij overvloedige regenval er
geen overstromingen meer zijn,
maar de overlast zal wel minder
worden.”
De wegwerkzaamheden zorgen
niet alleen voor overlast, er zijn
ook klachten over de bewegwijzering. “Met zo’n project kun je
het niet iedereen naar de zin
maken”, aldus Koppes. “Het was
in eerste instantie ook niet de bedoeling om tijdelijk via de andere
kant de Grote Krocht op te rijden,
maar we zijn de winkeliers tegemoet gekomen. Daarbij moesten
we ook rekening blijven houden
met de bevoorrading van Albert
Heijn en andere winkels.”

De busbaan werd ook opengesteld, al viel dat nauwelijks op.
“Hebben we ook bewust niet
aan de grote klok gehangen”, zegt
Koppes, “wel was het bekend bij
de marktkooplui bijvoorbeeld.”
De omleidingsborden naar het
centrum blijven ook voorlopig
staan. Koppes: “Mensen die bekend zijn in Zandvoort hebben
snel genoeg door dat er weer via
de Oranjestraat gereden kan worden. Maar voor onbekenden blijft
de omleidingsroute bestaan, om
niet teveel verkeer op de toch
nog deels afgesloten Hogeweg
te krijgen.”
De winkeliers op de Krocht zijn
blij dat hun straat weer beter
bereikbaar is. Peter Tromp van
Kaashuis Tromp: “De eerste twee
maanden van het jaar hebben
me veertig procent aan omzet
gescheeld. Bij Albert Heijn was
het ook minder druk, mensen
kwamen met de fiets en namen
minder boodschappen mee. Ik
moet de gemeente en de aannemer wel complimenteren met
de manier waarop ze het gesprek
met ons zijn aangegaan.”
In de eerste dagen van april zal de
hele Hogeweg nog een keer dicht
gaan voor de laatste asfalteringswerkzaamheden en het aanbrengen van de belijning. Daarna
moet alleen de Koninginneweg
nog worden aangepakt. “Om die
straat tegelijkertijd mee te nemen was niet mogelijk in verband
met de bussen van Connexxion,
die moeten wel makkelijk het
dorp uit kunnen.”

Alweer een jaar in Sportcafé Zandvoort
Zondag 1 maart was het precies een jaar geleden dat het

Sportcafé van de Korver Sporthal aan de Duintjesveldweg
onder leiding kwam te staan van twee nieuwe, enthousiaste
uitbaters. Sinds 1 maart 2014 exploiteren Jessica en Bert Jan
Wijnands, samen met dochter Jill, hun Sportcafé Zandvoort.

Jessica en Bert Jan van het Sportcafé

Het is een gezellig café waarin de
spelers, begeleiding en belangstellenden van in de Korver sporthal gespeelde wedstrijden zoals
basketbal, badminton, zaalhockey of andere sporten een ideale
relaxruimte vinden. Ook is het
goed toeven als het om klaverjassen of bingo gaat. Jessica en Bert
Jan gaan ook helemaal voor het
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi en
andere evenementen zoals een
feest, jubileum, receptie of zelfs
een bruiloft.
Tijd om zondag zelf feest te vieren hadden ze niet want er werd
een kinderfeest gevierd. Tja, zaken gaan altijd voor. Wilt u ook
informatie over de mogelijkheden, bel dan 5715619 of stuur
een e-mail naar info@sportcafezandvoort.nl.

Weerbericht
Heeft u onze vernieuwde
Market Dome
al bezocht?
Kom eens gezellig een
kopje koffie drinken!

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Doorlopend hogedrukgebied
brengt eerste lentevleug
De weerkundige winter die nauwelijks naam mocht hebben, is nu officieel voorbij. Uiteraard werd het een (zeer)

zachte winter en meer dan tien dagen min of meer winters weer zat er eigenlijk niet in.
Opvallend was dat de afgelopen
februarimaand op sommige
stekken in het land een fractie
te koud verliep. Het aantal dagen met vorst tijdens de nachtperiode was namelijk een weinig
boven normaal.

in. De nachten blijven vooralsnog
koud met kans op wat nachtvorst
richting duinen.

De zon gaat er ook goed bijkomen in de loop van het weekend
zodat het zeker op een beschutte
plek in de tuin of op het balkon
Met maart op de kalender lijken uitstekend toeven is. Een tamewe af te stevenen op een eerste lijk lenteachtige fase zit er dus
vleug lente in het weekend en wel in straks.
daarna. Een doorlopend hogedrukgebied zal ons het zachte Waarschijnlijk gaat het hoog
tot zelfs zeer zachte weer gaan medio volgende week wat uitbreiden naar Scandinavië of
brengen.
richting Schotland. Indien dat
Tot vrijdag kan het nog licht wis- daadwerkelijk gebeurt houden
selvallig blijven; er wordt nog een we die hoge temperaturen niet
gering neerslagsignaal afgege- vast. Wel blijft het voor langere
ven. De temperaturen blijven in tijd zo goed als droog in en rondde buurt van de dubbele cijfers om Nederland. We krijgen dus ‘n
in de middag en de nachten zijn echte voorjaarssituatie.
wat frisjes.
Heel zacht weer in maart duurt
Als het genoemde hoog in het nooit lang en hangt volledig van
weekend ‘doorkruipt’ en met de windrichtingen af. Een zuidhet accent meer boven Oost- westenwind is nog vaak net te
Europa arriveert, kan bij ons de kil voor maxima tot dik boven
wind iets meer krimpen naar de 15 graden en een oostenwind
zuidzuidwest. De directe lucht- ook. Een zuidenwind is eigenlijk
aanvoer van over het relatief ideaal om de temperatuur flink
koude zeewater wordt daarmee op te stuwen op Zandvoort.
deels de pas afgesneden en dat
merken we aan de maxima in Meer weerinfo via
Zuid-Kennemerland. Die komen www.weerprimeur.nl.
op zondag en begin nieuwe week
op zo’n 12 graden of nog meer uit weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

9o

10o

11o

12o

Min

2o

2o

3o

4o

Zon

80%

40%

55%

80%

Neerslag 20%

35%

10%

10%

zw. 3

zw. 3-4

Wind

nw. 3-4 zw. 3-4
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 10 - 2015
Op woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen
voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van
Noord-Holland en de leden van het algemeen bestuur van
het Hoogheemraadschap Rijnland.

Adressen stemlokalen

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Zandvoort op woensdag 18 maart 2015 in onderstaande
lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1
Strandhotel Centre Parcs, Trompstraat 2
Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 1
Brede-school “de Blauwe Tram”, Louis Davidscarré 1
Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14
Stichting Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55
Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73
Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan 165*
Stichting A.G. Bodaan, Bramenlaan 2
Station NS, Stationsplein
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot
’s avonds 21.00 uur. Uitgezonderd het stemlokaal in NieuwUnicum, deze is geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur. De
stemlokalen met
zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 9 en
de verdere in week 9 door het college genomen besluiten
zijn in week 10 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.
Raadscommissies
De raadscommissies komen bijeen op 11 en 12 maart 2015
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.
Raadscommissie Bestuur en Middelen 10 maart komt te
vervallen

Raadscommissie Ruimte en Economie woensdag 11 maart
20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
INGEBRACHT DOOR BURGERS
Parkeren op eigen terrein versus parkeervergunning
COLLEGEZAKEN
Vragen aan /mededelingen uit het college
- Mededeling aan de raad bestemmingsplan
Kostverlorenstraat/jhr. Quarles van Uffordlaan 25
- Dossier Windmolens op zee
- Uitleg retail- en horecavisie
RAADSZAKEN
Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw “Prinsessepark
Uitgangspunten Huisvestingsverordening 2015
Gemeentelijk Rioleringsplan

U mag op deze bijeenkomsten ook niet-geagendeerde
onderwerpen aan de orde stellen, mits het onderwerp behoort bij de betreffende commissie. Hiervoor geldt dat zij
minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de
griffie moeten worden aangemeld. Er worden in principe
maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde
raadsvoorstellen vindt plaats op 24 maart 2015.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog
wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Be stuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Officiële mededeling
Noodkap
Zandvoort:
- Voor het kappen van een iep op het perceel Haarlemmerstraat 30, is per 19 februari 2015 een noodkap afgeven. De
boom is aangetast door wilgenhoutrups.
- Voor het kappen van een boom op het perceel Zandvoortselaan 113, is per 20 februari 2015 een noodkap afgegeven.
Door storm is de boom ingescheurd. Het kappen vanwege
direct omgevingsgevaar was noodzakelijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Ronald Ketellapperstraat 4, verzoek afwijken bepalingen
van het bestemmingsplan voor het uitoefenen van beroep
aan huis, ingekomen 23 februari 2015, 2015-VV-041.
- Boulevard Barnaart 67, herplaatsen zwembad, wijzigen
positie paviljoen en – pergola, ingekomen 26 februari 2015,
2015-VV-043.
Bentveld:
- Bentveldsduin 37, verbouw zolderverdieping, ingekomen
24 februari 2015, 2015-VV-042.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Ontwikkelingen en zorgpunten huishoudelijke hulp

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Thorbeckestraat 32, plaatsen dakkapel, verzonden 25 februari 2015, 2015-VV-010.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Omgevingsvergunning verleend

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Zandvoort:
- Treubstraat 12, realiseren interne verbouwing, verzonden

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Verzonden omgevingsvergunningen
Raadscommissie Samenleving donderdag 12 maart 20.00 uur
Op de agenda staat het volgende onderwerp:

25 februari 2015, 2015-VV-025.
- Treubstraat 12, kappen boom achtertuin, verzonden 25
februari 2015, 2015-VV-032.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
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Autosport - Rally

Autosport - WEK

Publiekstrekker wint Circuit Short Rally
Op zijn website was het al te lezen. Kevin Abbring maakte al een flinke stap voorwaarts
in zijn jonge rallycarrière. Afgelopen weekend snelde de Eindhovenaar naar een zege in de
vijfde editie van de Short Rally op het Circuit Park Zandvoort.

Slotakkoord Winter
Endurance Kampioenschap
Nu de dagen weer langer worden, komt er ook een einde

aan de wintercompetitie op het Zandvoortse circuit. Van no-

vember tot en met maart hebben verschillende equipes gestreden in het Winter Endurance Kampioenschap. Komend
weekend zal de beslissing gaan vallen.
Tijdens de Nieuwjaarsrace waren Bert de Heus en Joey van
Splunteren met de Wolf GB08
ongenaakbaar. Het duo zal naar
alle waarschijnlijkheid ook in
het laatste weekend aanwezig
zijn om te proberen een goed
vervolg te geven aan die eerste
race in 2015. Dat zelfde geldt ook
voor de leiders in het tussenklassement. Pieter van Soelen
en Koen Bogaerts voeren met
de BMW M4 Silhouette het
klassement aan. Uiteraard zullen meer verschillende wagens

Prachtig Short Rally parcours door de duinen | Foto: Chris Schotanus

Abbring behaalde de zege met
assistentie van navigator Piero
Vandeputte. Zij waren van alle
deelnemers veruit de snelste
op alle zes de klassementsproeven. Deze waren op verschillende plekken uitgezet.
Klassementsproef vier was
misschien wel het meest interessante gedeelte. Deze proef
voerde via de oostlus op het duinencircuit langs de zijkant naar
de doorgangstunnel bij de Arie
Luyendijkbocht. Daarna volgde
het slotstuk door de tunnel waar
de deelnemers uitkwamen op
het oude slipschoolterrein en

waar ook de proef eindigde.
De equipe die het meest in het
spoor van Abbring en Vandeputte
wist te blijven was dat van Marc
Schipper en Niels van Duijn met
een Subaru Impreza. Dat tweetal moest zelfs meer dan vijftien
seconden toestaan op de eerste
klassementsproef. Daarbij moest
wel worden aangetekend dat
Abbring en Vandeputte als enige met een auto uit de GT klasse
rondreden en dat daar eigenlijk
geen maat op stond.
Schipper en Van Duijn waren

met hun wagen wel weer de
eerste in hun divisie. Een andere klassewinnaar van alle klassementsproeven was Antoine
van Ballegooijen met Johan
Findhammer in de Mitsubishi
Lancer. In het algemene klassement kwamen zij uit op de derde
plaats. Hans Weijs die al meerdere malen meedeed aan de
Short Rally op het Zandvoortse
circuit, eindigde met Wim
Vleugels in een Volkswagen
Golf als vijfde in de algemene
eindrankschikking. Het tweetal
kwam wel als klassewinnaars
uit de bus.

hun opwachting gaan maken.
De afgelopen keer heeft Van
Soelen meegedaan met Dennis
de Groot. Naast de Wolf en de
BMW M4 rijden er ook Renault
Clio en BMW 120d modellen in
het veld mee.
Bij het ter perse gaan van dit
nummer zijn nog niet alle gegevens bekend waardoor het raadzaam is om voor het volledige
startveld de website van Circuit
Park Zandvoort te raadplegen op
www.cpz.nl.

Raceperikelen Clio Cup
Afgelopen donderdag heeft in
de berichtgeving rond de titelstrijd in de Benelux Renault
Clio Cup iets gestaan wat niet
correct is vermeld. In het artikel staat dat Niels Langeveld
tijdens de tweede race protest heeft aangetekend voor

het bijvullen van koelvloeistof
door het team van Sebastiaan
Bleekemolen. Die constatering
is echter gedaan door de wedstrijdcommissarissen en niet
door het Zandvoortse Certainty
Team, waar Langeveld onder
contract staat.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.

Voetbal

SV Zandvoort overtuigt
Afgelopen zaterdag trad SV Zandvoort aan tegen VVC in Nieuw-Vennep. Na het gelijke spel
tegen SCW uit Rijsenhout een week eerder, was Zandvoort nu beter in vorm. Waar tegen

SCW een 2-0 voorsprong uit handen werd gegeven, pakte de ploeg van Laurens ten Heuvel
en Sander Hittinger nu wel drie punten mee uit de Haarlemmermeer.
De return tegen SCW was een
behoorlijk verschil met de
heenwedstrijd. Daar waar de
Rijsenhoutse keeper toen een
doelpunt wist te maken, zoals
onlangs Erik Cummings bij Go
Ahead Eagles dat deed, moest
de Vennepse keeper afgelopen
zaterdag drie keer de bal uit het
net vissen.
In de eerste helft was Zandvoort
al sterker, maar drukte de ploeg
dat nog niet in doelpunten uit.
Hoewel de Zandvoorters een
goal werd onthouden. “De

scheidsrechter keurde een buitenspel goal af terwijl het geen
buitenspel was”, zo verklaarde
Ten Heuvel na afloop. Volgens
de trainer keken beide ploegen
in de eerste helft de kat uit de
boom. Dat beeld veranderde in
de tweede helft meer en meer
in Zandvoorts voordeel. Uit een
vrije trap tekende Patrick Koper
aan voor het eerste doelpunt.
De tweede kwam op naam van
Jeffrey Dekker, die aan de linkerkant doorkwam en vervolgens
de bal de kruising in joeg. Het
laatste doelpunt viel in bles-

suretijd waarbij Lotfi Rikkers
de bal wist door te koppen op
Patrick van der Oord en laag in
de verre hoek wist raak te schieten. “Je zag bij het tweede doelpunt dat VVC meer één op één
begon te spelen”, zei ten Heuvel
na de wedstrijd. De NieuwVennepers speelden daarna
met een extra spits, waardoor
er voor Zandvoort meer ruimte
ontstond. Door goed te voetballen leverde dat vooral bij
Zandvoort kansen op, waarvan
de drie doelpunten zorgden
voor een 0-3 eindstand.

Taarten by Annet

MMX Italiaans Restaurant

Administratiekantoor
K. Willemse

Monuta Westerveld

Agreable

P.M.K.

Amie Ouderenzorg

Pakhuis, Het

Amsterdam Beach Hotel

Pluspunt-ladder

Autobedrijf KariMo

Radio Stiphout

Autobedrijf Zandvoort

Rijschool Barry Paap

Beach Club Tien

Rosier Coaching

Beter Mobiel

Sea Optiek

Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs

SH Slotenservice

Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort

Stichting Jazz
in Zandvoort

CoolXperts

Strandpaviljoen PlaZand

De Meester,
Drank- en Spijslokaal

Tea, Chocolate & More

ONS paviljoen 11

SKiP

Dorsman Assurantiën

Transportbedrijf
Van der Veld

Grand Café Restaurant XL

Tromp, Kaashuis

Kwekerij Van Kleeff

Zandvoorts Museum

Mediamarkt

Zorgbalans
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Bedrijvengids pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Wilt u meer klanten, meer omzet?
Vraag dan de gratis marketingscan aan!

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

KLUSSEN-RENOVATIE-BOUW
van A tot Z

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

PMK

06 - 44 875 212

pmk@live.nl
facebook.com/PMKbedrijf

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!

B.O.B

= Beschermde Oorsprong Benaming!!

Van Jong tot Oud in wel 10 soorten!
Daar kan je mee thuiskomen.
Nu GRATIS: 250 gram B.O.B. kaas
naar keuze, bij aankoop van 500 gram.

Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen: Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl
en Ronald Arnoldt: 06 – 21258459 • ronald@zandvoortsecourant.nl

Week van zorg en welzijn bij Amie
Amie biedt deze week op de verschillende
locaties een divers programma met
verschillende thema’s en activiteiten:
Gudo d’Hont,
activiteitenbegeleider:
“Een oldtimer onthaast je”
voor het verhaal van Gudo en
andere inspirerende verhalen,
ga naar www.amie.nl

U bent van harte welkom!
Dinsdag 17 maart
Ontmoetingscentrum het Juttershuis, Burgemeester
Nawijnlaan te Zandvoort
Workshop ‘Fitter door bewegen’
Fysiotherapeut Inge Janssen en ergotherapeut Glynis Breman
geven een interactieve workshop waar u in het dagelijks leven
veel aan zult hebben. Welke bewegingen zijn geschikt en hoe
kunt u dat het best inpassen in uw leven. Hierbij gaan Inge en
Glynis ook in op valpreventie.
Tijd: 14.00-16.00 uur
Woensdag 18 maart
Meerleven, Witte de Withlaan 1 te Bennebroek
Maak kennis met activiteiten van deze tijd
U kunt innovatieve activiteiten uitproberen zoals de duofiets,
het fietslabyrinth (een interactieve fietstocht door Parijs,
Amsterdam of Haarlem) en de braintrainer (geheugenfitness
voor ouderen).
Tijd: 14.00 -16.00 uur
Donderdag 19 maart
A.G. Bodaan, Bramenlaan 2 te Bentveld
Zelfstandig wonen bij Amie
Met zelfstandig wonen bij Amie huurt u uw comfortabele
appartement in woonzorgcentrum A.G. Bodaan met zorg,
service en gezelschap in de buurt. Onze woonconsulente
Suzanne de Laat informeert u over de mogelijkheden en u
kunt een appartement bezichtingen.
Tijd 14.00-15.00 uur
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Donderdag 19 maart
A.G. Bodaan, Bramenlaan 2 te Bentveld
Workshop ‘Fitter door bewegen’
Fysiotherapeut Inge Janssen en ergotherapeut Glynis Breman
geven een interactieve workshop waar u in het dagelijks leven
veel aan zult hebben. Welke bewegingen zijn geschikt en hoe
kunt u dat het best inpassen in uw leven. Hierbij gaan Inge en
Glynis ook in op valpreventie.
Tijd: 15.00-16.30 uur
Vrijdag 20 maart
Huis in de Duinen, H. Heijermansweg 73 te Zandvoort
Workshop Belevingsgerichte zorg
Gastspreker Ron Overtoom neemt u mee naar de wereld van
iemand met dementie. De inspirerende workshop staat in
het teken van contact maken met de persoon met dementie.
Aansluitend kunt u onder het genot van een hapje en een
drankje met elkaar napraten over de workshop.
Tijd: 14.30-16.30 uur
Voor de workshops ‘Fitter door bewegen’ en de workshop
‘Belevingsgerichte zorg’ kunt u zich opgeven via het
secretariaat van Amie: secretariaat@amie.nl of 023-5103043.

Geeft u zich snel op want vol=vol.

www.amie.nl
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Woensdag 18 maart zijn de verkiezingen van
de Provinciale Staten en de waterschappen

Er wordt woensdag gestemd voor Provinciale middelen. “Ik krijg erg veel Kramer heeft weliswaar verkiesbare plek op de lijst Zandvoort. Hij ziet met

Staten en de waterschappen. In totaal zijn er stukken thuisgestuurd, de ambities om het nog ver- terecht ben gekomen en zijn Ouderenpartij Noord
negen Zandvoortse kandidaten, zeven voor de
Provincie en twee voor de waterschappen. Wij
stellen ze hierbij aan u voor.

brievenbus kan het bijna
niet aan. Het is wel de bedoeling dat alles straks digitaal gaat.”

Hoewel alleen sommige
onderwerpen de gemeente Zandvoort raken, vindt
Kramer het belangrijk dat
hij onze badplaats kan
vertegenwoordigen. “Een
zwaar item is natuurlijk
de positie van 700 windmolens op zee. Wij zijn fel
tegen de bouw dicht bij de
kust. Weliswaar heeft minister Kamp van de VVD
dat beslist, maar de tegenstand wordt steeds groter.
Als VVD zitten we dicht bij
het vuur om het ministerie op andere gedachten
te brengen. We doen veel
richting Den Haag.”
VVD Statenkandidaat Jerry Kramer

Ongetwijfeld maakt Jerry
Kramer, met een vierde
plek op de lijst van de
grootste partij VVD, de
meeste kans om direct in
de Provinciale Staten te
worden gekozen. Maar wie
van de andere zes plaatsgenoten onverhoopt ook genoeg stemmen krijgt kan
een spoedcursus volgen bij
Kramer. Twee jaar geleden
kwam hij via een omweg
al in de Staten, omdat er
toen meerdere VVD’ers
om uiteenlopende redenen vertrokken. “Ik weet
dus precies waar ik aan
begin”, zegt het gemeen-

teraadslid in Zandvoort. “Ik
ben er gemiddeld een dag
per week aan kwijt en dat
alles naast mijn gewone
werk als ontwikkelaar bij
een aannemer. Uiteraard
is het de laatste weken
erg hectisch in de aanloop
naar de verkiezingen, maar
het is ook weer een spannende tijd.”
Jerry Kramer maakt deel
uit van twee commissies.
Een heeft er direct te maken met zijn dagelijkse
werk: de commissie mobiliteit en wonen en verder
die van zorg, cultuur en

Verder bemoeit Kramer
zich ook met het circuit,
dat gehouden is aan twaalf
geluidsdagen per jaar. “Wij
zijn er een voorstander van
dat aantal uit te breiden.
Het circuit is voor de economie van Zandvoort een
grote pijler.” In de commissie mobiliteit gaat het
vaak over de aanleg van
wegen. “Voor Zandvoort
ook belangrijk. We kijken
nu naar een aansluiting
van de Zeeweg op de
randweg in Haarlem, al is
dat door de woningbouw
daar moeilijk. En misschien
in de toekomst een tunnel
onder het Spaarne.”

Gedeputeerde Bond in Zandvoort

der in de politiek te schoppen, maar een noodzaak is
dat niet. “Mochten ze me
ooit vragen voor een plaats
in de Tweede Kamer, dan
zeg ik geen nee. De spanning en de druk, ik vind het
leuk. Je moet wel tegen een
stootje kunnen. Want als ik
alles op mijn rug moet nemen wat er over mij is gezegd, dan zou ik niet meer
kunnen lopen.”

Overige kandidaten

Een nieuwkomer in de politieke arena is Marco Deen.
Hij staat met een achtste
plaats verkiesbaar op de
lijst van de PVV. Hij voelde
zich vooral aangetrokken
tot de PVV door het uitgesproken standpunt tegen
windmolens. “Dat heeft
me over de streep getrokken om actief te worden in
de partij”, aldus Deen, manager bij een casino en ondernemer. Het verzet tegen
windmolens is van alle landelijke partijen het hoogste bij de PVV: 89 procent.
Met een achtste plaats op
de kieslijst maakt Deen
kans te worden verkozen
tot Statenlid. “Dat zou
mooi zijn en dan ga ik het
ook echt serieus aanpakken. Ik heb ook wel ideeën
over het toerisme, daar kan
meer voor worden gedaan
in Noord-Holland. De PVVfractie heeft aan de hand
van mijn kwaliteiten bepaald dat ik op een mooie

hier ben ik uiteraard heel
trots op.” De fractie van de
partij van Geert Wilders
in Noord-Holland viel in
maart 2012 uit elkaar na
het opstappen van Hero
Brinkman.

Drie oud-wethouders uit
Zandvoort staan er op de
lijsten. Belinda Göransson
is met een 45ste plek lijstduwer bij de VVD, Andor
Sandbergen staat op de
elfde plaats op de CDAlijst. De kans dat hij daadwerkelijk een zetel krijgt is
niet heel groot, aangezien
de fractie nu vijf leden telt.
Michel Demmers staat op
een onverkiesbare achttiende plaats op de lijst
Hart voor Holland, een samenwerkingsverband van
lokale partijen.

Holland kansen voor de
provincie in het opleiden
van mantelzorgers en vrijwilligers nu de zorg verandert. Bouberg-Wilson staat
op een kansrijke tweede
plek, al is er nu slechts
één zetel. De tweede seniorenkandidaat is Joop
Berendsen, die bij 50 plus
als lijstduwer op een 23ste
plek staat. Belangrijk voor
die partij is vooral het behoud van koopkracht voor
ouderen en het openbaar
vervoer in Noord-Holland.

Waterschappen
Voor de waterschappen
zijn twee Zandvoortse kandidaten. Jan Beelen van het
CDA is met zijn 19 jaar de
jongste. Hij wil zich er sterk
voor maken dat Zandvoort
een parkeergarage kan
bouwen in de zeewering.
Ook de senioren zijn Michiel Hermsen, buitenvan de partij. De be- gewoon raadslid voor D66
kendste in Zandvoort is in Zandvoort, staat op plek
Bruno Bouberg-Wilson, zeven van Water Natuurlijk,
die van 2006 tot 2014 de enige partij die gein de gemeenteraad zat steund wordt door Groen
voor de Ouderen Partij Links en D66.

In Noord-Holland zijn 55 statenleden, die

later het recht hebben om de leden van de
Eerste Kamer te kiezen. Provincies zijn onder

andere verantwoordelijk voor de inrichting
van het landelijk gebied, een bereikbare

regio en het regionaal economisch beleid.
Zij kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen waar zij
bedrijventerreinen willen vestigen.

Laatste werkbezoek Teeven

CDA lijsttrekker Jaap Bond heeft zaterdag een plannen om windmolens Afgelopen zondag deed Fred Teeven, in wat later Ook in Zandvoort is het

bezoek gebracht aan Zandvoort. Bij strandpavil- op zee te plaatsen zijn de bleek zijn laatste werkbezoek als staatssecreta- thema veiligheid zeer bejoen Thalassa maakte hij een tussenstop tijdens
zijn ‘Bondtoer’ door de provincie.

Jaap Bond in gesprek met Zandvoortse ondernemers

In strandpaviljoen Thalassa
ging Bond, samen met
Europarlementariër Wim
van de Camp, in gesprek
met strandondernemers

over de zo ongewenste
windturbines binnen de
12-mijl zone. De ondernemers zijn vooral bezorgd
over het uitzicht. Door de

ondernemers bang hun
aantrekkingskracht te verliezen. “Juist daarom wil
het CDA windmolens buiten de 12-mijl-zone. Dan
zijn de windmolens amper
tot niet zichtbaar vanaf
het strand. Nog liever zien
we de windmolens op bedrijventerreinen in plaats
van op zee”, zei Jaap Bond.
Ook waren Bond en de
ondernemers het eens
dat Zandvoort kansen
biedt voor de toeristen
uit Amsterdam: “Betere
reclame, betere faciliteiten
en betere samenwerking
kan Zandvoort de kansen
geven die het verdient.”

ris, Zandvoort aan. De liberaal kwam naar Zandvoort om de veiligheid binnen Zandvoort, op het

strand en vooral om het cameratoezicht te bekij-

ken. Hij werd ontvangen en begeleid door onder
andere beoogd Statenlid Jerry Kramer.

Fred Teeven met lokaal VVD coryfee Pieter Joustra | Foto: Rob Bossink

langrijk. Zomers bezoeken
duizenden mensen de
badplaats om volop te genieten van wat Zandvoort
te bieden heeft. Maar
niet iedereen heeft die
gedachte. Daarom heeft
Zandvoort in de zomer
de beschikking over de
strandpolitie en zijn er
in het centrum camera’s
geplaatst ter bewaking
van de openbare orde.
Werkt dit? Komt dit de
veiligheid ten goede? We
zullen het uit de mond
van Teeven nooit horen
want maandag stapte
hij, samen met minister
Opstelten, op.
11

ZE6 HALEN
VIJ5 BETALEN

Een nieuw interieur is minstens zo
bereikbaar als de Woonfabriek. Een
uniek shop-in-shop woonwarenhuis op
woonboulevard Cruquius.
60 exposanten vullen daar 6.000 m2
met cash & carry producten. Meubels,
woonaccessoires, maar ook vintage en
laminaat. Ruim keuze voor iedereen.
En volop gratis parkeerruimte.

STOEL
CAMBRIDGE
€ 99,-

STOEL
EDINBURGH
€ 94,-

www.woonfabriek-online.nl
v e r r as s e n d • v e r n i e u w e n d • b e t a a l b a a r
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Lawaai bij dappere Kees

Trumpets of the Lord

Op 21 maart is er in het Zandvoortse theater De Krocht een

Komende zondag is het koor Trumpets of the Lord te

ging de Wurf. Het toneelstuk bestaat uit 3 bedrijven en is

Classic Concerts treden zij op in de Protestantse kerk.

getiteld ‘Lawaai bij dappere Kees’. De algehele leiding is in
handen van Ed Fransen.

Zoals gebruikelijk is de uitvoering in het Zandvoorts
dialect en toont de sfeer
van vroeger. Het stuk, geschreven door J.A. Steen, gaat
over het café van de kastelein Cornelis Draijer, met
‘Dappere Kees’ als bijnaam.
Het café stond vroeger op
het Schelpenplein, de plaats
waar nu de voormalige
smederij van de gebroeders
Gansner staat. In dat café
gebeurde van alles want
Cornelis was niet alleen kastelein maar hij was ook…?

Dat verklappen wij niet, dus ga
gezellig kijken in De Krocht. Het
toneelstuk begint om 20.00
uur. In de pauze worden er weer
traditioneel een Zandvoortse
pop en mooie pentekeningen
met oud Zandvoortse afbeeldingen verloot. Kaarten à € 9
zijn verkrijgbaar bij familie
Veldwisch (Dorpsplein 9, tel.
5716487) en bij Mieke Hollander
(Const. Huygensstraat 15, tel.
06-20173882). Indien beschikbaar zijn aan de zaal van theater de Krocht ook nog kaarten
te koop.

beluisteren in Zandvoort. Op uitnodiging van Stichting
“Een bevlieging”, zo noemden
sommigen het; de start van
het koor Trumpets of the Lord
in 1969. Een groep enthousiaste
jongeren, die onder leiding van
Rob van Dijk begonnen met zingen van swingende gospels en
negrospirituals. Inmiddels 45
jaar verder, blijken de Trumpets
geenszins een bevlieging!
Bevlogenheid is een woord dat
beter bij de groep past. Na al die
jaren is er nog niets weg van
het enthousiasme, de energie
en de overtuigingskracht, waarmee dit koor durft te zingen. De
oude kern van de groep is meegegroeid en zingt tussen de 25
à 35 jaar bij het koor.

Dirigent van het eerste uur is
Rob van Dijk. Ook 45 jaar ouder
geworden maar nog even energiek. Zonder zijn bezielende leiding zouden de Trumpets niet
die hechte club zijn, die ze nu
vormen. Het repertoire is in de
loop van de jaren wel iets gewijzigd. De laatste jaren zijn
ook bijvoorbeeld verschillende
mooie medleys ingestudeerd
en musicals uitgevoerd. De
stijl van het koor varieert nog
steeds van ‘gedragen’ tot ‘swingend’.
Zondag 15 maart, aanvang 15.00
uur. De kerkdeuren gaan 14.30
uur open, de toegang is € 5,-.

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Hotel Kurzaal-Passage
Naam
Locatie
Maker
Tekst

Hotel Kurzaal - Passage
Boulevard de Favauge
Onbekend
1881
25 februari
De eerste steen gelegd door
Roza Elzbacher		
Datum onthulling : Maandag 25 februari 1881
Onthuld door
: Roza Eltzbacher
Bron
: ZC1900-0085 / Archief De Heer, Archief Haarlemse Courant
			
Bijzonderheden
: De eerste steen van het oorspronkelijke Kurhaus (uit 1881) is samen met de eerste steen van het tweede Kurhaus ingemetseld
geweest in een deel van het gebouw waarin zich ook het trafohuis
bevond dat de gehele wijk van stroom voorzag. Gevolg hiervan
was dat na de sloop in 1946 dit trafohuis lange tijd nog bestaan
heeft inclusief de beide stenen. Uiteindelijk is deze trafo ook gesloopt en zijn de stenen naar de gemeente gegaan. Tegenwoordig
zijn de stenen in bezit van het Zandvoorts Museum.

De eerste steen

:
:
:
:

Op maandag 25 februari 1881 legde de dochter van Gustav
Eltzbacher, Roza, de eerste steen voor het complex Hotel
Kurzaal-Passage. Dit gebeurde in aanwezigheid van vele genodigden waaronder de architect J.C. van Wijk uit Rotterdam die
ook de plechtigheid opende met een welkomstwoord. Hierin

bracht hij dank aan de heren Eltzbacher die “op zoo grootsche
wijze naar hun doel streefden: Zandvoort te verheffen tot ene
badplaats van den eersten rang”. Verder wenste hij de heren
Osinge (aannemers van de gebouwen) “den beste wenschen
voor de voltooijing van het nu begonnen werk”. Hierna ondertekenden de belanghebbenden enige documenten die ingemetseld zouden worden en legden de dames de eerste steen.
Vervolgens werd er een wandeling gemaakt over de feestelijk
versierde terreinen en na afloop verzamelde men zich in Hotel
Kaufmann.

Hotel Kurhaus

Het Hotel Kurzaal (later Kurhaus) was een prachtig en opvallend gebouw met zijn 4 torens. Het hotel had verschillende
zalen en een groot aantal kamers. Het bestond uit een centraal
gebouw met restaurants en een grote danszaal, en twee aan
weerszijden in een bocht lopende vleugels met luxe hotelkamers. Aan de voorkant (zeekant en tussen de vleugels) bevond
zich een groot terras voor maximaal 4000 personen. Er werden
vaak concerten gegeven, zowel binnen als buiten op het grote
terras. In 1912 werd het Kurhaus gesloopt en in 1913 werd op
dezelfde plek een tweede Kurhaus gebouwd.

Euthanasie
Actieve levensbeëindiging
door een arts, op verzoek van
de persoon zelf: dapper of egoïstisch? Hij koos er niet voor,
een familielid van wie wij afgelopen vrijdag zijn begrafenis bijwoonde. Hoe verdrietig
dat zijn lichaam het na 20 jaar
Parkinson niet meer hield, terwijl zijn geest nog niets mankeerde.
Hij gaf nooit op. Fietsen was
zijn grote passie, eerst nog
zelf, gevolgd door een tandem en uiteindelijk samen
met dierbaren op de driewiel
tandem. Hij genoot nog volop,
naast moeizame momenten.
Een dag na zijn laatste rit
hield zijn levensadem ermee
op. Het blijft oneerlijk. In pijnlijke hoedanigheid is hij toch
dirigent van zijn eigen leven
geweest. Waarbij hij liever de
andere kant op had willen sturen. Maar veel te kiezen had hij
niet in zijn strijd.
Hoe anders dan afgelopen december, toen ik afscheid nam
van mijn moeder haar vriendin, vlak voordat we op reis
gingen. Zij was resoluut in haar
keuze die ze had. Uitzichtloze,
medische situatie, het zou om
uitstel van een paar maanden
gaan. Maar ze wilde niet langzaam wegteren. Ze had de datum al ingepland. Ik vroeg mij
af: hoe moet zij zich voelen als
ze zo’n besluit over haar eigen
leven neemt? Moedig bovenal,
concludeerde ik. Haar ogen
traanden bij het lezen van
mijn afscheidsbrief aan haar.
Het werd een afscheid voor
altijd. Heel bizar.
Dierbaren willen je alles op
alles altijd bij zich houden. En
begrijpelijk. Echter, de stervende kan alles anders voelen, anders beleven en anders
zien. Als er geen hoop meer is
en lijden ondraaglijk wordt,
wie ben jij dan om te beslissen van niet? Doe je het niet
voor jezelf dan omdat je die
afstand nog niet kunt nemen?
Het beeld nog niet veranderd
wilt zien? Degenen zelf kiezen
wat ze voelen. Hun laatste vleugje eigenwaarde
in de hand. Ze verdienen
vrijheid, respect en zielenrust. Hoe waardig ze
het leven ook vonden.

Mandy Schoorl

nieuwe toneeluitvoering met bal na van de folklorevereni-
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Zandkorrels
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaakwerk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Lumpinee Traditional
Massage
Special: Thai Tradition
Wadpo Massage
Louis Davidstraat 13a
Tel. 06-3383 8303
www.lumpineemassage.nl
....................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten
Zandvoort.
Speciaal tarief
Schiphol voor bus en
personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588

TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
...................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Zandkorrels invulbon
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bouwbedrijf STRAK
Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk.
Levering van
kozijnen & glas.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52
....................................................
Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038
....................................................
Aanbieding van de
maand maart bij
Boudoir by Sara:
een nieuwe set
naturel acryl nagels
voor 37,50 ipv 47,50.
Een nieuwe set
french acryl nagels
voor 47,50 ipv 57,50.
En een nieuwe set gellak
voor 20,00 ipv 27,50.
Bel voor meer info
of afspraak: 5732900
of mail: saradejong2@
hotmail.com
Je handen zijn je
visitekaartje en eerste
indruk, wij zorgen ervoor
dat die perfect is!
....................................................
Schoonmaakster
heeft tijd over voor
schoonmaakwerk
bij u thuis of op
uw bedrijf.
Betrouwbaar en goed.
Vraag naar onze
lage tarieven
Tel. 06-84772750
....................................................
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een
superlage prijs!
Bel Jan,
die kan er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111

Garage te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744
....................................................
Opslagruimte te huur
in ZandvoortNoord ± 90m2
Ook in gedeeltes
mogelijk.
Prijs notk.
Bel voor info:
06-23030013 of 5717805
....................................................
CURSUS
KUNSTGESCHIEDENIS
Vincent van Gogh,
Jan Sluijters en de
Amsterdamse Joffers
Zandvoort
2, 9 en 23 april 2015
drs. Liselot de Jong
Kunst in Vorm
06-48443623
kunstinvorm.ldj@
gmail.com
www.kunstinvorm.nl
....................................................
Hulp nodig?
Jongeman pakt
alles aan!
Klusjes, schoonmaak,
chauffeurswerk, horeca.
€ 12,50 p/u.
Tel. 06-29917477
....................................................

Gezocht voor
Zandvoortse website:
Typiste voor data
typewerk
Goede beheersing Engels
en Nederlandse Taal.
IBV eigen Computer /
Thuiswerken via
inlogcode.
Leeftijd vanaf 16 jaar.
Tel. 085-1118820
(tot 15.00 uur)
....................................................
Lunchen? Borrelen?
Vergaderen? Catering?
Workshops geven?
Internetten?
Flexwerken? Bij
Sheila’s Brunch & Borrel
kan het allemaal.
Voor meer info kunt u de
site bezoeken of gewoon
eens binnen stappen.
www.sheilasbroodjes.nl
Tel. 023-7433706

In Zandvoort en omstreken:

Schilder- en klusbedrijf Peter
Schilderwerkzaamheden binnen en buiten
KWALITEIT voor een redelijke prijs
Gespecialiseerd in houtrotreparaties
Vraag vrijblijvend een offerte aan,
ik kom graag bij u langs.
Tel. : 023-5733659
Mobiel: 06-22409492
E-mail: peterlink@xs4all.nl
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Een beetje lente in De Krocht
dankzij Deborah J. Carter

Rode loper-première
voor Hazes bioscoopfilm

Ondanks het mooie weer was de zaal van theater De Krocht afgelopen zondag ruim bezet

Op maandag 30 maart is Circus Theater Zandvoort een van

rika, sinds enige tijd woonachtig in Nederland.

de grootste landelijke première ooit. Een record aantal

met jazz liefhebbers. Aanwezig was Deborah J. Carter, een fantastische zangeres uit Ame-

de ruim 130 bioscopen die hun rode loper uitrollen voor
bioscopen biedt het publiek de kans om gelijktijdig met
de feestelijke première van Bloed, Zweet & Tranen in het
Tuschinski theater in Amsterdam, de film te zien.
Voor de officiële release op 2
april, viert elk theater met hun
rode loper-première een Hazesfeestje. In de film van Diederick
Koopal (De Marathon) over
Nederlands grootste volkszanger, worden de hoofdrollen
vertolkt door Martijn Fischer,
Hadewych Minis, Fedja van
Huêt, Matheu Hinzen, Raymond
Thiry en Marcel Hensema.

door Johnny Kraaykamp op de
Albert Cuypmarkt in de jaren
’60, zijn vriendschap met producer Tim Griek, zijn doorbraak
in de jaren ’80 en zijn moeizame laatste maanden in 2004.

Verhaal over Hazes
Deborah Carter in een onderonsje met Jean Louis van Dam

Het trio van Eric Timmermans
(bas) begon het optreden
met een muzikaal intro.
Achter de drums ditmaal Frits
Landesbergen; Jean Louis van
Dam bespeelde op zijn specifieke manier de piano en keyboard. Altijd weer een verrassende combinatie. “Wij kennen
Deborah van eerdere optredens
en vinden het altijd weer een
feestje om met haar te musiceren”, aldus de altijd opgewekte
pianist in de pauze.
Diverse bekende en onbekende jazznummers werden door

Carter ten gehore gebracht. In
haar eigen ‘gospelsound’ zong ze
loepzuiver zowel in de hoge als
lage tonen liedjes als Sometimes,
I’m Happy, Happiness Spring,
maar ook een bekend Rock ‘n Roll
nummer van Fats Domino werd
moeiteloos door haar vertolkt.
In het Nederlands praatte ze
zelf de muziekstukken aan elkaar, uiteraard gelardeerd met
Engelse woorden, soms zoekend
naar het goede Nederlandse
woord. Dat dit door het publiek
op prijs werd gesteld, merkte je
aan het daverend applaus na elk
nummer.

Na de pauze soleerde Jean Louis
van Dam met een heel ander
nummer namelijk ‘Baantjer’. Het
klonk heel speciaal juist omdat
hij hier het keyboard zo goed wist
te gebruiken. Met Route 66, You
must believe in Spring (Michelle
Legrand) en People (Barbara
Streisand) werd het optreden,
na nog een toegift (Heksendans),
besloten. De prachtige bos bloemen werd door de zangeres in
dank ontvangen.
Een volgend optreden is op 12
april uiteraard in De Krocht met
trompettist Ack van Rooyen.

Bloed, Zweet & Tranen vertelt
het verhaal over het bewogen
leven van André Hazes. In deze
emotionele, aangrijpende en
humoristische film worden de
drie belangrijkste fases uit zijn
leven belicht; zijn rauwe jeugd
en de ontdekking op zijn 8ste

Jazz aan zee presenteert
zangeres Nathaly Masclé
Het belooft wederom een prachtige Jazz aan zee te worden. Op vrijdagavond 13 maart vanaf 20.00 uur staat

Nathaly Masclé op het podium in strandpaviljoen Thalassa.

Loop collecte voor Oranje Fonds
en ontvang extra geld
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert het Oranje

Fonds een collecte in het hele land. Het Fonds doet dat voor
en samen met stichtingen en verenigingen en helpt hen zo

extra geld te werven. In Zandvoort zijn alle 3 de collecte

gebieden nog vrij. Er wordt dus nog niet gecollecteerd in
de gemeente.

De collecte is in de week van
Koningsdag en organisaties
kunnen zich er nog tot 31 maart
voor inschrijven. Van het bedrag
dat zij ophalen, krijgen ze zelf
de helft. De andere helft besteedt het Fonds aan sociale
initiatieven in dezelfde provincie. Aanmelden kan via www.
oranjefonds.nl/collecte.
Meedoen aan de Oranje Fonds
Collecte is gemakkelijk. Ronald
van der Giessen, directeur van
het Oranje Fonds, licht toe: “We
zien dat stichtingen en vereni-

gingen op zoek moeten naar
nieuwe inkomsten. Meedoen
met onze collecte is super gemakkelijk en levert áltijd geld
op. Wij nemen de algehele coördinatie van de collecte op ons,
want dat blijkt voor kleine organisaties vaak lastig en kostbaar.
We hopen dat zo veel mogelijk
organisaties deze kans grijpen
om samen met ons extra geld
op te halen. Zij kunnen zo instappen.”
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland

en het Caribische deel van het
Koninkrijk. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat
mensen elkaar ontmoeten,
minder eenzaam zijn, begrip
krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning
Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn als beschermpaar nauw betrokken bij
het Fonds. Zij bezoeken initiatieven, reiken de Appeltjes
van Oranje uit, vieren
Burendag en steken de handen uit de mouwen tijdens
NLdoet.

Nathaly Masclé wordt vrijdag begeleid door o.a. Jean Louis van Dam

Zangeres Nathaly Masclé beschikt over een zeer groot pop
en jazz repertoire, dat zij heeft
opgebouwd in haar carriere
die al bijna 30 jaar geleden begonnen is. Ze maakte haar tv
debuut op 17 jarige leeftijd in
het programma De Vuist van
Willem Duys. In 2001 formeerde zij de damesgroep Femme
Vocale en twee jaar later startte
zij samen met Liane Hoogeveen
en Lucette Snellenburg ‘Superb
Voices’. Naast de vele optredens in binnen- en buitenland
is Nathaly Masclé een veelge-

vraagd zangcoach met een eigen praktijk en geeft les aan diverse muziek- en basisscholen.
Momenteel werkt zij aan een
nieuwe cd onder eigen naam.
Vrijdagavond wordt ze begeleid
door de zeer bekende muzikanten Jean Louis van Dam (toetsen), Daniël Gueli (double bass)
en Menno Veenedaal (drums).
Bezoekers kunnen zich opmaken voor een spannend muzikaal avondje in Thalassa, aanvang 20.00 uur. De entree is
gratis.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 11 - 2015
Op woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen
voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van
Noord-Holland en de leden van het algemeen bestuur van
het Hoogheemraadschap Rijnland.

Adressen stemlokalen

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
verkiezing van de leden van provinciale staten van NoordHolland en de leden van het algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap Rijnland, op woensdag 18 maart 2015
in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1
Strandhotel Center Parcs, Trompstraat 2
Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 1
Brede-school “de Blauwe Tram”, Louis Davidscarré
Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14
Stichting Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55
Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73
Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan 165*
Stichting A.G. Bodaan, Bramenlaan 2
Station NS, Stationsplein
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot
’s avonds 21.00 uur. Uitgezonderd het stemlokaal in NieuwUnicum, deze is geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur. De
stemlokalen met
zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 10 en
de verdere in week 10 door het college genomen besluiten
zijn in week 11 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Papier inzameldagen huis aan huis

Op 17 maart 2015 wordt de papiercontainer geleegd in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 19 maart
2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Nota Reserves en Voorzieningen

In de vergadering van 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Nota Reserves en Voorzieningen 2015
vastgesteld. Deze nota is te raadplegen op www.overheid.nl.
De nota gaat in op de reserves en voorzieningen. Omdat de
reserves onderdeel uitmaken van de weerstandscapaciteit,
is dit onderwerp in samenhang met het weerstandsvermogen en risico’s opgenomen in deze nota.

Financiële verordening 212 / 2015

In de vergadering van 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Financiële
verordening 212 / 2015 vastgesteld. Deze verordening is te
raadplegen op www.overheid.nl.
De verordening is op grond van artikel 212 Gemeentewet
verplicht en bevat de kaders op het gebied van gemeentefinanciën.

Controleverordening 2015

De gemeenteraad heeft op 3 maart de Controleverordening
2015 vastgesteld. De Controleverordening gaat in op 1 april
2015 en regelt de wijze waarop de accountant zijn controlewerkzaamheden uitvoert. De Controleverordening 2015
is in te zien bij de Centrale Balie van het raadhuis en met
ingang van 1 april 2015 op overheid.nl.
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Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Zandvoortselaan 6, wijzigen voorgevel en aanpassen
constructie, ingekomen 26 februari 2015, 2015-VV-044.
• Strandafgang de Favauge 15, plaatsen menu-bord, overkappen toiletten, dichtzetten overkapping opslagruimte,
ingekomen 26 februari 2015, 2015-VV-045.
Bentveld:
• Duindoornlaan 12, plaatsen nieuw kozijn voorgevel en
plaatsen dakkapel, ingekomen 27 februari 2015, 2015-VV046.
• Duindoornlaan 5, kappen boom zij-erf, ingekomen 03
maart 2015, 2015-VV-047.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Evenementenvergunningen verleend

• Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting Sportevenementen Le Champion, voor de 30 van
Zandvoort, die plaatsvindt op zaterdag 28 maart 2015.
• Er is een evenementenvergunning aan Stichting Le
Champion voor de Omloop van Zandvoort die plaatsvindt op zondag 29 maart 2015

Verkeersbesluiten

Op 3 maart 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/RO/2015/02/001096 voor het realiseren van een
Gereserveerde Gehandicapten Parkeerplaats aan de Vondellaan t.h.v. nummer 27. Het verkeersbesluit houdt in dat
alleen het voertuig met het op het onderbord vermeldde
kenteken gebruik kan maken van dit parkeervak.
Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Thorbeckestraat 32, plaatsen twee dakkapellen, verzonden 02 maart 2015, 2015-VV-010.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de
publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.
nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de
oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u
in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de
balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023).
Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden
10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur.
Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening)
niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.
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Aftrap Nationale Week van Zorg en Welzijn
Met de actie ‘De Week begint met Zorg en Welzijn’ wordt

maandag 16 maart het startschot gegeven voor de Natio-

nale Week van Zorg en Welzijn. In Zandvoort opent Raymi

Sambo, acteur in onder andere de jeugdserie Spangas, de
Week van Zorg en Welzijn bij Amie Ouderenzorg.

Raymi Sambo | Foto: aangeleverd

In het hele land komen scholieren en bekende Nederlanders
op maandagochtend kijken hoe
zorg en welzijn werkt. Groep 8
van de Nicolaasschool brengt
samen met Raymi Sambo een
bezoek aan Huis in de Duinen.
Speciaal voor de kinderen is
een zorg-puzzeltocht uitgezet,
zodat zij op een leuke manier
kennismaken met werken in
de zorg.
Het afgelopen schooljaar brachten de leerlingen van groep 8
van de Nicolaasschool al verschillende keren een bezoek aan
Huis in de Duinen. Zo hebben zij
ouderen geportretteerd en met
Kerst pakketten rondgebracht
en kerstliederen gezongen.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt
zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Geachte redactie,
als reactie op de voorgaande stukjes over de Flemingstraat het volgende. Maakt de gemeente Zandvoort de
Flemingstraat bewust verkeersonveilig?? Gezien de uitgevoerde werkzaamheden lijkt het daarop van wel.
De ene zijstraat wordt wel een ‘uitrit’ door verhoogde doorlopende trottoirs, de andere weer niet. Waarom?
De verhoogde doorlopende trottoirs bij de zijstraten nodigen uit tot harder/te hard rijden. Bij gelijkvloerse
kruisingen heeft verkeer van rechts gewoon voorrang en alle verstandige bestuurders houden daar rekening
mee en passen hierop hun snelheid aan. De combinatie van 30km zone met de ‘uitritten’, is ook een groot
vraagteken. Indien een 30km zone, waarom dan ook nog ‘uitritten’ creëren? Bij 30km per uur kan iedere
bestuurder bij een zijstraat correct het verkeer van rechts voorrang verlenen.
Verwarrend is het zeker geworden bij de ‘uitrit’ van het parkeerterrein bij de Vomar en de daar tegenover
liggende flat(s). Rijdende op het plateau in de Flemingstraat, wat op zichzelf al erg hoog is, moet men als
bestuurder het verkeer van rechts voorrang verlenen. Dit ondanks het feit dat het terrein bij het winkelcentrum toch echt niet op een voor het openbaar verkeer openbare weg lijkt, maar op een parkeerterrein.
Het zelfde geldt voor het parkeerterrein voor de flats. Daar is het nog verwarrender, want aan de ene
(west)zijde is een ‘uitrit’ en aan de andere (oost)zijde heeft men voorrang op het verkeer in oostelijke
richting over de Flemingstraat. Begrijpt u het nog?
Er is zo een situatie ontstaan die echt niet veiliger is dan de voormalige straat aanleg. Veel bestuurders
in de Flemingstraat zullen op zijn minst schrikken/verwonderd zijn, als het verkeer vanaf de genoemde
P-terreinen voorrang neemt/vraagt.
Vriendelijke groeten, Joop Goedegebuure
Ons onvolprezen strand
Als wethouder Kuipers zich zorgen maakt dat de geplande windmolens “desastreuze gevolgen” zullen hebben,
siert dat hem. Maar waarom hoor je hem niet over andere bedreigingen jegens ons zeezicht en strand?
Aantasting van zeezicht vindt namelijk voortschrijdend plaats. Loop maar eens aandachtig over de boulevard! Dan zie je een wildgroei van vlaggenmasten, daken, aanwijzingsborden, lantarenpalen, wifi-masten en
andere objecten die vrij zicht op zee belemmeren. Deze visuele aanta sting is huisgemaakt. Is de wethouder
hier ook bezorgd over? Ik vrees van niet, want de trend is meer objecten, dus minder zeezicht en minder
ruimte op het strand. More is less. Kunnen de daken van de hoge paviljoens bijv. niet wat lager? En waarom
staan ze niet zo veel mogelijk tegen de boulevard aan, zodat je er overheen kunt kijken? Kunnen er niet
wat borden, masten of palen weg?
Omtrent een andere visuele en ruimtelijke bedreiging is het ook verdacht stil: de bouw van strandbungalows. In Zeeland maken zelfs de ondernemers zich al zorgen dat strandbungalows de unique selling points
verpesten. Weg rust, ruimte, strand en natuur! Momenteel ligt de eerste vergunningsaanvraag bij onze
gemeente. Azzurro (Zuidstrand) wil zijn hele pachtplaats volbouwen met vijf strandbungalows. Door de
hoogte (huisjes zijn op palen) en een borstwering van circa 1.50 m. hoog over de lengte zal het er als een
front van bebouwing uitzien dat duinen en strand grotendeels aan het oog onttrekt. En betekent het vijf
auto’s extra over het strand naar Azzurro, dat zich direct naast een Natura 2000 gebied bevindt?
De ingreep zou ons strand opnieuw kleiner maken. Wat gaat de wethouder doen? Als hij dit privé-initiatief
honoreert, verkwanselt hij niet alleen onze unique selling points. Bedenk dat elke privatisering van ons publieke strand ten bate van een individu uiteindelijk ten koste gaat van het publiek: Dat zijn u en ik en onze
gasten. Krijgen de eerste vijf een vergunning, dan komen er meer. Onze gasten zullen het laten afweten.
En wij moeten voor natuurlijke strandbeleving voortaan naar de Wadden.
Alexandra Schut, Zandvoort.

Weerbericht

Kom op een zonnige voorjaarsdag
eens lekker midgetgolfen bij
Center Parcs Park Zandvoort

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Komend weekend schraal
weer met oostenwind

Het eerste fraaie lenteachtige weekend is een feit. Afgelopen zondag werd het afgerond zelfs 19 graden op som-

mige plaatsen in het zuiden en zuidoosten van ons land.
Zandvoort kwam tot nipt 13 graden in de achtertuin door
wind vanaf zee.

Deze royale temperaturen zijn
er voorlopig niet meer bij zonder dat het trouwens slecht
weer wordt in West-Nederland
de komende pakweg tien dagen. Het weerbeeld staat tot
na het volgende weekend in het
teken van een solide hogedrukgebied dat zich steeds meer
ontpopt boven Scandinavië.
Omheen dat ferme hoog waait
de wind met de wijzers van de
klok mee. Die oostenwind voert
richting en tijdens het weekend
geleidelijk minder zachte lucht
mee.

gedeelte aan zet en valt er weinig neerslag tot het moment
waarop de lente officieel begint.
Een overgang naar sterk wisselvallig weer lijkt niet aan zet.
Wel zouden we nog een laatste
uitval van een portie poolkou
kunnen verwachten ergens in
de komende drie weken. Ook
zo’n weerfenomeen behoort
tot de klassieke voorjaarsgrillen.

De afgelopen winter was uiteraard weer een zachte en in onze
contreien verliep het seizoen
december tot en met februari
De middagtemperatuur die exact een volle graad te warm.
donderdag nog rond of iets bo- Vorige winter was nog veel
ven de 10 graden uitkomt, blijft zachter.
vanaf vrijdag steken op slechts
7-8 graden. In combinatie met De grote vraag is wat Koning
een niet al te sterke oostenwind Winter ons de komende jaren
zal het daardoor wat schraal nog zal gaan voorschotelen. Op
aanvoelen. Het aandeel zonne- die vraag geef ik altijd het vaste
schijn is tot en met vrijdag nog antwoord: in wezen verandert
groot, maar vervolgens komen er niet veel, maar koude winters
er wat meer wolkenvelden mee van wat langere duur worden
in de stroming. Al met al is dit wel steeds zeldzamer en daartypisch maartweer.
mee het uitvoerig schaatsen op
natuurijs idem.
Eigenlijk is het nu al mogelijk
om globaal een prognose te Meer weerinfo via www.weergeven tot pakweg 20 maart. primeur.nl
Waarschijnlijk blijven de hogedrukgebieden voor het grootste weerman Marc Putto
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Paardensport

Hockey - dames

Jonge Zandvoortse amazones aan de top
in Noord-Holland

Goede start van tweede
seizoenshelft

Eind februari werd in Blokker het indoor Noord-Hollands kampioenschap springen

Zondag speelde dames 1 van ZHC tegen Fit 3 uit Amsterdam.

Zandvoortse amazones Quinty Keur en Fréderique Broadwith.

aan de wedstrijd, die ze verdiend met 4-1 wisten te winnen.

gehouden. Er werd bij de kleine pony’s stoer gereden en gestreden, met successen voor de

Zandvoortse meiden succesvol in Noord Hollandse kampioenschappen

In de klasse B werden Quinty
Keur en haar pony Jesper, net
als in de combinatieklasse
A/B pony’s, bijna fluitend
kampioen. Ook met haar
C-pony Speedy wist zij in die
klasse kampioen te worden.
En dan hadden we ook nog

Fréderique Broadwith die
met haar pony Pokerface, die
zij sinds een aantal maanden
van haar zus Juliette heeft
overgenomen, in de combinatie klasse D/E eveneens
kampioen werd. Een echt
Zandvoorts feestje dus.

Zandvoort in de aanval

De winnaars mogen vrijdag 20
maart in Ermelo, de bakermat van
de vaderlandse hippische sport, de
Provincie gaan vertegenwoordigen
op het NK indoor springen voor
pony’s. Hopelijk kunnen deze amazones via een speciale regeling een
dagje vrij krijgen van de basisschool.

Na het eerste fluitsignaal werd
door het middenveld en de
voorhoede onmiddellijk druk
gezet op de bal die daardoor
vaak naar Zandvoort ging. Fit
kwam eigenlijk niet of nauwelijks aan de bal. Er volgde al snel
een doelpunt, een mooie backhandslag van Tanya Vries, die
uiteindelijk de doelvrouw van
de Amsterdammers deze wedstrijd maar liefst drie keer zou
weten te passeren. Vlak voor
rust was ook Elize Vriesema
trefzeker voor Zandvoort.

schillende blessures, waardoor Fit beter in de wedstrijd
kwam zelfs een aantal kansen
wist te creëren. Het lukte de
Amsterdammers slechts een
keer de Zandvoortse doelvrouw
Tessa Keur te passeren. Daarna
herpakte ZHC zich en controleerde de rest van de wedstrijd.
ZHC kreeg in de laatste fase
van de wedstrijd nog een aantal strafcorners, maar een doelpunt leverde het niet meer op.
De uitslag was uiteindelijk een
mooie 4-1 overwinning.

de partijen en de daarbij prachtig gemaakte of net gemiste
punten werden steeds met veel
commentaar van het publiek en
spelers van beide teams begeleid. Zeer betrokken bij het spel
maar vaak ook teveel afleiding
voor de spelers die moeite hadden met hun concentratie. Dat
hoort nu eenmaal allemaal bij
een finale.

De tweede helft kreeg
Zandvoort te maken met ver-

Volgende week spelen de dames van ZHC uit tegen Hurley.

Na acht gespeelde partijen werd
de stand opgemaakt waarbij de
Lardy’s een stuk beter hadden
gescoord dan de tegenstanders
van Biljart Zandvoort. Het winnende team bestond uit Guido
Balk, Ab Boelens, Robin Witte,
Nop Beijnes, Ron Brouwer, Peter
Bouweriks, Ton Wiersma en Ton
Hoeijbos. Het was overigens
opvallend dat de drie meespelende dames in het verliezende
team, Anneke van der Berg, Kim
Spaans en Hettie Wisker, drie
van de vijf gescoorde punten
voor hun rekening namen met
René Hoogkamer. Uiteraard
werd het na afloop een klein
feestje met als middelpunt de
succesvolle spelers van team
Lardy. Een zeer geslaagd eind van
een verder succesvol verlopen
Kampioenschap van Zandvoort.

de zaalcompetitie. De voorlaatste wedstrijd was afgelopen

Biljart

Laurel & Hardy kampioen van Zandvoort
De finale van het Zandvoortse kampioenschap Libre ging
uiteindelijk tussen Biljart Zandvoort (Café Keur) en Lardy
(Café Laurel & Hardy). Lardy was hierin duidelijk de ster-

kere partij en wist uiteindelijk met 11-5 te overwinnen. Een
trotse Ron Brouwer mocht de 1 prijs en de wisselbeker in
e

ontvangst nemen.

Ron Brouwer onderweg naar de winst voor team Lardy

Al eerder in de week was de
strijd voor de 3 e plaats beslecht. Het team van BC Kees
Roos wist het Lamstrael-team
in zeer spannende partijen uiteindelijk met 10-6 te winnen.
Robert Rigter, Addie Ottho,
Herman Groszenipper, Henk
van Hoof, Bart Schuitenmaker,
Michel Ottho en topscorer van
18

het hele toernooi Alex van der
Bor zorgden voor die prachtige overwinning waarmee ze
de 3e plaats bereikten in het
Kampioenschap van Zandvoort.
De grote finale werd afgelopen
vrijdag in café Keur gespeeld
door Biljart Zandvoort en Lardy.
Vele biljartfans zagen spannen-

De Zandvoortse dames begonnen ‘fit’ en vol goede moed

Handbal

Einde zaalcompetitie
komt in zicht
De Zandvoortse dames moeten nog een wedstrijd spelen in
weekend en wel uit tegen de nummer 1: de reserves van
Monnickendam.

ZSC, dat vaste krachten Manon van Duijn,
Naomi Kaspers en Maaike
Paapmoest missen, begon
goed en kwam gelijk 0-2
voor te staan. Jammer genoeg werd Zandvoort zwaar
gestraft doordat een van de
speelsters na 10 minuten met
een rode kaart het veld uitgestuurd werd vanwege praten
tegen de arbiter. “Hoewel wij
elke keer op voorsprong kwamen sloot Monnickendam
steeds weer aan. Het verschil
was nooit meer dan 2 doelpunten. Met de rust stond
het 9-11”, aldus Martina Balk.

De tweede helft bouwde
Zandvoort de aanval rustig
op zodat ze op snelheid terug konden om te verdedigen.
“Conditioneel hielden we het
goed vol. We liepen zelfs uit
tot een 16-20 voorsprong maar
lieten Monnickendam weer op
gelijke hoogte komen. Met nog
maar een paar minuten te spelen wisten we toch nog 2 keer te
scoren waardoor de winst met
20-22 werd veilig gesteld”, zei
een blije Balk na afloop.
Scores ZSC: Noëlle Vos: 9; Lucia
van der Drift: 6; Martina Balk: 5 en
Romena Daniëls scoorde 2 keer.
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Autosport

Voetbal

Winter Endurance Kampioenschap
voor Van de Ven en Knap

De aanwezigheid van oud NEC keeper Dennis Gentenaar

het Winter Endurance Kampioenschap eiste het duo met de Metalak BMW 320d WTCC in de

Afgelopen zaterdag liet SV Zandvoort zien waarom het on-

De Final 4 is gewonnen door Bas van de Ven en Simon Knap. In de afsluitende derde race voor

Divisie II daarmee ook de wintertitel op. Zelfs in de algemene wedstrijd pakte het duo de

zege, nadat de aanvankelijke winnaars Robin Vogel en Christian Dijkhof met de Wolf GB08
een tijdstraf kregen voor inhalen onder de gele vlag. Het duo pakte ondanks de tijdstraf wel
de overwinning in de Divisie I.

Ruime zege SV Zandvoort
als veldspeler bij Oudekerk hielp de bezoekende ploeg niet.
langs de tweede periodetitel pakte. Hoewel de Zandvoorters in de eerste helft nog stroef speelden, maakte de thuis-

ploeg vooral in de tweede helft het verschil. Op sportpark
Duintjesveld werd het 4-1.

Afstandschot van Zandvoort

Winterkampioenen Simon Knap (l.) en Bas van de Ven met de BMW | Foto’s: Chris Schotanus

Zoals elke winterrace begon
het programma met een kwalificatie. Henk Thuis en Donald
Molenaar waren daarin de snelsten en kwamen naar Circuit
Park Zandvoort voor maar één
ding: winnen van de Final 4. In
de beginfase van de race sloegen zij direct een gat met de
concurrentie, maar elektrische
problemen zorgden ervoor dat
de equipe de strijd voortijdig
moest staken.

Divisie I

Robin Vogel en Christian Dijkhof
namen de leiding over met
de Wolf GB08 en na 123 ronden ging de donkergekleurde
sportscar als eerste in Divisie
I onder het zwartwit geblokte
vlag door. Alleen kreeg het
tweetal na afloop de onaangename verrassing dat er nog een
tijdstraf openstond vanwege
inhalen onder een gele vlag situatie. Het kostte de equipe de
algemene zege, maar niet de
winst in Divisie I.

Divisie II

In de Divisie II was spannend
tot het einde. Daar maakten Bas van de Ven en Simon
Knap aanspraak op de titel. Zij
moesten afrekenen met een
andere equipe die titelpretenties had, Pieter van Soelen
en Koen Boagaerts met een
BMW M3 GTR. Beide equipes
hanteerden een verschillende
pitstop strategie, maar waren
in rondetijden erg aan elkaar
gewaagd. Uiteindelijk hadden Van de Ven en Knap de

beste strategie en pakten ze
de winst in Divisie II en daarmee de wintertitel. De zege in
het totaalklassement maakte
de wedstrijd tot een van de
meest succesvolle races die
Van de Ven en Knap tot op dat
moment kenden.

Divisie III

Rene Steenmetz, Sebastiaan
Bleekemolen en Michael Bleeke
molen van het Team Bleekemolen
Renault Clio behaalden de zege
in Divisie III. Zij rekenden daarbij af met de BMW Zilhouettecombinatie van Michael
Hermans en Martin van Luik,
die als tweede over de streep
kwamen. Ras Lalmy en Jacques
Groenewegen pakten met hun
BMW Compact 325ti de derde
podiumplaats.

Divisie IV

In Divisie IV was het de BMW
320d van Maurice Bol, Dick van
Voskuilen en Kevin Veltman die
de dagzege behaalde. Op basis
van het aantal overwinningen

Start van de Final 4

en het aantal punten, veroverde Kevin Veltman dankzij zijn
dagzege de titel van vice-kampioen in het Winter Endurance
Kampioenschap.

Uitslag Final 4

1. Van de Ven/Knap, BMW 320d
WTCC, 123 ronden in 4uur03min46,130 (130,64 km/uur);
2. Vogel/Dijkhof, Wolf GB08, op
27,849 sec.; 3. Lanting/Herber,
BMW E90 M3, op 1min26,666.

Klassenwinnaars

Divisie 1: Vogel/Dijkhof; Divisie
2: Van de Ven/Knap; Divisie 3:
Steenmetz/S. Bleekemolen/M.
Bleekemolen, Renault Clio
Sport, 115 ronden. Divisie 4: Bol/
Van Voskuilen/Veltman, BMW
320d, 111 ronden.

Eindstand kampioenschap:

1. Bas van de Ven / Simon Knap,
36 punten (3 klasse zeges)
2. Kevin Veltman, 30 punten
(2 klasse zeges)
3. Pieter van Soelen, 30 punten
(1 klasse zege)

SV Zandvoort had het in de eerste helft niet gemakkelijk door
een veranderde opstelling. Na
een afgekeurd doelpunt vanwege buitenspel, opende Kevin
van der Zeijs de score. Lang
mocht Zandvoort niet van die
voorsprong genieten, want
Oudekerk maakte kort daarna
de gelijkmaker. Even leken beide ploegen op een 1-1 ruststand
aan te sturen, maar daar dacht
Jeffrey Dekker anders over. Vlak
voor rust stuurde hij twee verdedigers van Oudekerk de verkeerde kant op en schoof de bal
rechtsonder achter de keeper.
SV Zandvoort tapte in de tweede
helft uit een geheel ander vaatje.
Het elftal creëerde meer kansen,
waar uiteindelijk twee doelpunten vielen. Door een mooi
opgebouwde aanval die begon

bij Patrick Koper, die op zijn
beurt Colin Stengs aanspeelde
en een voorzet gaf, maakte Van
der Zeijs vrij gemakkelijk de 3-1.
Stengs had een beetje geluk
toen hij vrij voor het doel tegen
de keeper opschoot en de doelman van Oudekerk naar de bal
grabbelde, waarop die potsierlijk
over de sluitpost het doel in hobbelde. Oudekerk was nog dichtbij een tegentreffer, maar Arnold
Jongejan maakte die aanval onschadelijk.
Na afloop was de trainer van
Oudekerk duidelijk: “In de tweede helft was SV Zandvoort op
alle fronten beter.” Zandvoorttrainer Laurens ten Heuvel vond
in de rust de sleutel tot het succes van de wedstrijd: “Ik zei tegen de jongens dat ze moesten
spelen, zoals ze trainden.”

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van
alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor K. Willemse
Agreable
Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire / Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
CDA Zandvoort
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
CoolXperts
De Meester, Drank- en Spijslokaal
Dierenkliniek Zandvoort
Grand Café Restaurant XL
Hendriks Administratie- en
boekhoudkantoor
Kees Veenendaal Grafische
Vormgeving
Kwekerij Van Kleeff
La Fontanella

MMX Italiaans Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
Ouderen Partij NH
Pakhuis, Het
Pico Bello (Broodje Sil)
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade
Schilder- en klusbedrijf Peter
SH Slotenservice
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
Tea, Chocolate & More
Thalassa Strandpaviljoen 18
Transportbedrijf Van der Veld
Trieling
Tromp, Kaashuis
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
VVD Zandvoort
Woonfabriek
Zorgbalans
19

VVD
WATERSCHAP
RIJNLAND

STEM
ROLF HARDER
LIJST2, PLAATS 8

Week van zorg en welzijn bij Amie
Amie biedt deze week op de verschillende
locaties een divers programma met
verschillende thema’s en activiteiten:
Gudo d’Hont,
activiteitenbegeleider:
“Een oldtimer onthaast je”

U bent van harte welkom!
Dinsdag 17 maart
Ontmoetingscentrum het Juttershuis, Burgemeester
Nawijnlaan te Zandvoort
Workshop ‘Fitter door bewegen’
Fysiotherapeut Inge Janssen en ergotherapeut Glynis Breman
geven een interactieve workshop waar u in het dagelijks leven
veel aan zult hebben. Welke bewegingen zijn geschikt en hoe
kunt u dat het best inpassen in uw leven. Hierbij gaan Inge en
Glynis ook in op valpreventie.
Tijd: 14.00-16.00 uur
Woensdag 18 maart
Meerleven, Witte de Withlaan 1 te Bennebroek
Maak kennis met activiteiten van deze tijd
U kunt innovatieve activiteiten uitproberen zoals de duofiets,
het fietslabyrinth (een interactieve fietstocht door Parijs,
Amsterdam of Haarlem) en de braintrainer (geheugenfitness
voor ouderen).
Tijd: 14.00 -16.00 uur

Voor het verhaal van Gudo en andere inspirerende verhalen,
ga naar www.amie.nl
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Donderdag 19 maart
A.G. Bodaan, Bramenlaan 2 te Bentveld
Zelfstandig wonen bij Amie
Met zelfstandig wonen bij Amie huurt u uw comfortabele
appartement in woonzorgcentrum A.G. Bodaan met zorg,
service en gezelschap in de buurt. Onze woonconsulente
Suzanne de Laat informeert u over de mogelijkheden en u
kunt een appartement bezichtingen.
Tijd 14.00-15.00 uur

Donderdag 19 maart
A.G. Bodaan, Bramenlaan 2 te Bentveld
Workshop ‘Fitter door bewegen’
Fysiotherapeut Inge Janssen en ergotherapeut Glynis Breman
geven een interactieve workshop waar u in het dagelijks leven
veel aan zult hebben. Welke bewegingen zijn geschikt en hoe
kunt u dat het best inpassen in uw leven. Hierbij gaan Inge en
Glynis ook in op valpreventie.
Tijd: 15.00-16.30 uur
Vrijdag 20 maart
Huis in de Duinen, H. Heijermansweg 73 te Zandvoort
Workshop Belevingsgerichte zorg
Gastspreker Ron Overtoom neemt u mee naar de wereld van
iemand met dementie. De inspirerende workshop staat in
het teken van contact maken met de persoon met dementie.
Aansluitend kunt u onder het genot van een hapje en een
drankje met elkaar napraten over de workshop.
Tijd: 14.30-16.30 uur
Voor de workshops ‘Fitter door bewegen’ en de workshop
‘Belevingsgerichte zorg’ kunt u zich opgeven via het
secretariaat van Amie: secretariaat@amie.nl of 023-5103043.

Geeft u zich snel op want vol=vol.

www.amie.nl
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Molens

7

Strijd tegen
windmolens
duurt voort

11

Project

Natuurgebied
krijgt extra
schaapskudde

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Jazz

15

Sport

Zeelucht doet
muzikanten
hoorbaar goed

Belangstelling
mountainbiken
neemt toe

oplage 9.500 exemplaren

Rode loper van station naar boulevard
De eerste fase van het project Entree Zandvoort is begonnen. Op dit moment wordt hard
gewerkt aan de vernieuwing van de bestrating in de Eltzbacherstraat, vanaf de Zeestraat

tot aan de trap van het station. Rode gebakken klinkers vormen de basis van de bestrating die als een rode loper door gaat lopen tot aan de boulevard, aansluitend op de rode
tegels die daar al liggen. Het eerste resultaat is nu zichtbaar in de Eltzbacherstraat.

www.zandvoortsecourant.nl

Opening Week van
Zorg en Welzijn
Met de actie ‘De Week begint met Zorg en Welzijn’ werd

maandag 16 maart landelijk het startschot gegeven om
de Nationale Week van Zorg en Welzijn te openen voor
het grote publiek. In het hele land kwamen scholieren

en bekende Nederlanders op maandagochtend kijken

hoe zorg en welzijn werkt. In Zandvoort bracht groep 8
van de Nicolaasschool samen met acteur Raymi Sambo
een bezoek aan Huis in de Duinen.

Bij aankomst moet het voor de bezoekers duidelijker worden om de weg naar het strand of naar het centrum te vinden

Ook het gebied van de trap tot de
Kuindersstraat wordt de komende weken aangepakt. Daaronder
vallen ook de parkeerplaatsen
rond het station, die worden
heringericht. Doel daarvan is
de looplijnen voor voetgangers
extra ruimte te geven. Eind april
moeten de werkzaamheden
rond het station klaar zijn.
De gemeente Zandvoort, die het
project laat uitvoeren met behulp van subsidie van de provincie Noord-Holland, geeft aan dat
de aanpak van het Stationsplein

De Mannetjes

Rode loper op
Stationsplein

‘O, komt kiezerin Sisi
weer op bezoek?’

over de zomer wordt getild. Dat
lijkt niet onverstandig in het toeristenseizoen.
Wat wel doorgaat is de afronding van de sloop van het
zwembad in het Palacegebied.
De tijdelijke stopzetting kwam
door constructieproblemen
met de aansluiting van de bestaande overkapping. Zodra die
zijn opgelost wordt begonnen
aan de tijdelijke inrichting van
dit gebied, dat een strandachtig
gevoel moet geven, aansluitend
op de boulevard. De definitieve
inrichting komt pas als de bo-

venbouw bij het zwembad ook
weg is.
Met de NS en ProRail kijkt de gemeente of het mogelijk is de trap
aan de zijkant van het station
breder te maken. Alleen moet
er dan een andere plek voor de
fietsenstalling worden gevonden. Ook wordt gekeken of het
mogelijk is het spoor in te korten.
Dat moet betaald kunnen worden van het geld dat voor het
hele project Entree Zandvoort
beschikbaar is gesteld door de
provincie Noord-Holland en de
gemeente Zandvoort zelf.

BETER MOBIEL

T
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SCOOTMOBIELEN

Onder aanmoediging van Raymi Sambo werd met een rolstoel een slalom parcours
afgelegd | Foto: Johan Lagarde

Afgelopen maandag begon
met een fietstocht van school
naar Huis in de Duinen, samen
met Raymi Sambo, bekend
van onder andere de jeugdserie Spangas. Daar konden de
kinderen hem allerlei vragen
stellen tijdens wat drinken en
een gebakje in het restaurant.
Speciaal voor de kinderen was
een zorg-puzzeltocht uitgezet,
zodat zij op een leuke manier
kennismaken met (werken in)
de zorg. Vervolgens kwamen de

18 april 2015

kinderen in actie: ze moesten zo
snel mogelijk met de rolstoel
door een slalom parcours. Dat
was nog moeilijker dan ze dachten maar met de aanmoediging
van Raymi lukte het toch.
Na het rolstoelparcours vertrok Raymi weer en begonnen
de kinderen aan de rest van de
puzzeltocht door het huis.
Het was een mooi begin van de
Week van Zorg en Welzijn.

Wie wordt de beste
aardappelschiller van
heel Nederland?

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Retailers, horeca & vastgoed:
Kom maandag 23 maart om 15u naar
Far Out Lounge boven de Hema!

Zie
HetPleinFastFood
Kerkplein 12 | Zandvoort

De gemeenteraad vergadert op 24 maart.
Bekijk de vergaderstukken op
www.zandvoort.nl/bestuur/gemeenteraad
Gemeente Zandvoort

1

In memoriam
30 september 1945

Waterstanden
Hier uw advertentie?

24 maart 2014

06-2453 0167

Ernst Markhof

Hoog

maart

Spaans Vakantiecursus
Alweer een jaar ben je niet meer onder ons.
We missen je nog elke dag.
Margreet
Ischa, Astrid
Justin en Liam
Edgar, Sabrina
Jelle en Tonnie

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Een korte zomercursus Spaans waarmee men zich
leert redden in de Spaanse taal tijdens de vakantie. Er
wordt niet te diep ingegaan op grammatica en spellingsregels. We gaan aan de slag om een eenvoudige
conversatie in het Spaans te voeren.		
Woensdag 20:30 – 21:30 13 mei t/m 1 juli

Nederlands
Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen 		
Donderdag 10:00- 12:00
startdata elke donderdag

iPad, optimaal gebruik
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus
van 6 bijeenkomsten. U ontvangt een handleiding.
Vrijdag 10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
29 mei t/m 3 juli

Denderen door de Duinen

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Wanneer men wandelt maakt men vitamine D aan en
loopt men alles soepel en los. U krijgt frisse lucht in de
neus en longen en de wind waait door uw haren. We
lopen 1 uur en Joke Bais verteld u over al wat er leeft.
Verzamelen bij de ingang van de waterleidingduinen.
Na afloop kunt u koffie drinken bij Pluspunt.
Dinsdag 10:00 – 12:00
7 april t/m 23 juni

Portugees Zomercursus
De cursus is een vervolg op de voorgaande Portugese
cursus. Enige kennis van de Portugese taal en een
voorwaarde om in te stromen.
Maandag 11 mei t/m 29 juni
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Burgerlijke stand
9 maart – 15 maart 2015
Geboren:

Isabella Maria, dochter van: Plantema, Eric Pieter en:
Onesti, Ana-Maria

Overleden:

Stenekes, geb. Weddepohl, Elisabeth Johanna, geb. 1924
de Groot, Fredrik Simon, geb. 1924
de Wit, geb. Reijer, Maria Margaretha, geb. 1920
van Doorn, Winnifred Elisabeth, geb. 1952
Lagerweij, geb. Sijtsma, Baukje Elisabeth, geb. 1924
de Haan, Klaske Martha, geb. 1936
Lodewick, Maximiliaan Johannes Hubertus, geb. 1944

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur prof. dr. M.E. Brinkman uit De Bilt
RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
10.00 uur mevr. M.J.M. Boddaert
RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastor-diaken G.J. van der Wal

Ook verzorgen wij op dinsdagmorgen
voor Senioren, in samenwerking
met Seniorweb Haarlem verschillende
tablet en laptop cursussen.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Windows 8, overstappers
Dinsdag 10:00 – 12:00 24 maart t/m 7 april

Meer plezier met je Android Tablet.
Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe cursus
meer plezier te beleven aan uw tablet. U leert hoe u
de tablet helemaal naar uw zin inricht.
Dinsdag 10:00 – 12:00
2 juni t/m 23 juni

Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

T

5

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.
Tagliata Romana

OOK Samen

om en om gebakken ossenhaas met olijfolie en Parmezaanse kaas

Spelletjes en creatieve activiteitenmiddag
Elke dinsdag en donderdag middag kunt u binnenlopen
en meedoen. Er worden verschillende spelletjes gedaan en verschillende creatieve activiteiten. Soms kunt
u een vogelhuisje beschilderen en een andere keer
maken we een Paaskrans. 13:00 – 16:00 uur
€ 3,50 per keer, inclusief koffie

Hollandse garnalencocktail

of

❖
Kalfs rib-eye met rode wijnsaus
met champignons, paprika en spek

of

Roodbaarsfilet met saffraansaus

❖
Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Tiramisu

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Bewoners van Zandvoort kunnen op zaterdag 21 maart, tijdens de Landelijke Compostdag, weer gratis compost ophalen

bij de gemeentewerf aan de Kamerlingh Onnesstraat. Voor
het tiende jaar op rij deelt Meerlanden tussen 09.30 en 12.30

uur compost uit als beloning voor het scheiden van GFT-afval.
Met deze jaarlijks terugkerende
actie worden de inwoners bedankt voor hun inspanningen
om groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) gescheiden aan te leveren.
Bovendien wil Meerlanden iedereen kennis laten maken met het

product MeerCompost dat zowel
voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is. Het is
perfect voor gebruik in de tuin.
Voor het ontvangen van gratis
zakken MeerCompost is het tonen van legitimatie verplicht!

Kustgemeenten maken
zelf een visualisatie
Tijdens een conferentie in Noordwijk, eerder deze maand,
is nogmaals duidelijk geworden dat minister Kamp andere

ideeën heeft gekregen voor het plaatsen van windmolens

voor de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust. De Stuur-

groep Maritieme Windparken laat nu zelf een onderzoek
uitvoeren naar de haalbaarheid van een alternatief plan
voor windturbines op zee.

Stichting Vrije Horizon
toont opmerkelijke cijfers
Stichting Vrije Horizon heeft tijdens het hiernaast be-

schreven congres eveneens een presentatie gegeven. Om-

dat Vrije Horizon-voorman Albert Korper verhinderd was,
nam Belinda Göransson de honneurs waar en zij hield een

gloedvolle presentatie, met een aantal opmerkelijke cijfers.
In deze presentatie ging zij nog
eens in op de effecten op werkgelegenheid en het toerisme als er
gigantische turbineparken zullen
verrijzen. Voor de Hollandse kust
zijn drie megaparken gepland
op 23 kilometer uit de kust. Ook
komen er mogelijk windturbines
op 18,5 kilometer vanuit de kust
(hiervoor volgt een aparte procedure), waardoor er cijfermatig het
een en ander gaat veranderen.
Daarnaast is Stichting Vrije
Horizon van mening dat er niet
altijd op basis van juiste cijfers is
gerekend; de werkelijke cijfers liggen stukken hoger. In Zandvoort
komen er jaarlijks 4,6 miljoen
dagjesmensen en niet, zoals het
ministerie mee heeft berekend,
394.000. In Scheveningen komen
er jaarlijks 12 miljoen mensen een
dagje naar het strand. Dan is er
nog geen rekening gehouden
met het werkelijk aantal overnachtingen. In het oorspronkelijk

onderzoek hebben mensen een
foto te zien gekregen van een
‘parkje’ met 40 windmolens. “Als
de plannen bewaarheid worden,
krijgen we hier voor de deur een
paar honderd windmolens. Bij de
oude foto gaf 6% van de dagtoeristen al aan niet meer te zullen
komen. Hoeveel zullen er dan wel
wegblijven als er een industrieel
park voor de deur komt van een
paar honderd turbines. Die impact zal vele, vele malen groter
zijn”, aldus Göransson.
“Zonder dat we hiervan de uitkomst weten, zal het banenverlies al oplopen naar 2.300 banen.
Daarnaast is de Hollandse kust
een fantastisch stuk natuur dat
we moeten koesteren. Naar het
strand gaan om te zonnen of uit
te waaien, de kop leeg te maken
en even letterlijk de blik op oneindig, dat mag volgens de Stichting
Vrije Horizon niet verloren gaan”,
sluit Göransson af.

Cartoon - Hans van Pelt

Column

Animatie van windmolens zichtbaar voor de kust | Foto: Rob Bossink

Dat onderzoek zal zich richten
op de locatie ‘IJmuiden-Ver’. Een
locatie die groot genoeg is om te
voldoen aan de energiedoelstellingen van het Energieakkoord
en die ver genoeg van de kust is
gelegen om de windturbines uit
het zicht te houden.
Tijdens een visuele presentatie
van de plannen van de minister,
die vorig jaar december voor de
wethouders van de stuurgroep
Maritieme Windmolenparken
werd gehouden, bleek nog eens
wat de consequenties zullen
zijn van zijn keuze om mogelijk
tot 10 mijl vanaf het vaste land
te gaan bouwen. Dat alles was
voor de wethouders aanleiding
om over dit onderwerp een
werkconferentie te organiseren
met de titel ‘Kosten en kansen
van Wind op Zee’. “Nogmaals, de
consequenties van deze parken
voor de kust zijn enorm”, stelt
wethouder Gerard Kuipers. Die
molens, feitelijk gigantische
windturbines, worden mogelijk
ruim 200 meter hoog. Bij een
opgewekt vermogen van 1.400
Megawatt zijn dat niet minder
dan 450 van die turbines direct
voor onze kust.
“Wij waren zeer onaangenaam
verrast, zeg maar gerust geschokt,
toen we daarvan eerder een animatie vanuit het ministerie te
zien kregen. Het leek wel een oerwoud van molens die het zicht op
de horizon totaal wegnamen. Na
ons zouden de raadsleden van de
drie kustgemeenten Zandvoort,
Noordwijk en Katwijk deze animatie begin maart ook nog te
zien krijgen. Een week voordat

dit zou gebeuren werd aan de
tweede ‘voorstelling’ plotseling
de voorwaarde verbonden dat de
raadsleden dit onder geheimhouding moesten doen. Er kon naar
buiten toe dus niet over worden
gesproken. Mijn collega’s Pieter
Jan Barnhoorn van Noordwijk
en Jacco Knape van Katwijk en ik
waren met stomheid geslagen”,
vervolgt hij. “Omdat we dat onredelijk vonden en ook in strijd
met de democratische principes,
hebben we aangegeven aan dat
verzoek niet mee te kunnen werken. Daarop heeft het ministerie
de bijeenkomst afgelast”, zegt hij.
De Stuurgroep heeft nu zelf opdracht gegeven een ‘visualisatie’
te maken van een mogelijk windmolenpark voor de kust.

IJmuiden-Ver

Kuipers benadrukt dat de kustplaatsen niet tegen windmolenparken op zee zijn, maar wel
tegen plaatsing zo dicht op de
kust. “Minister Kamp heeft in
november aan de Tweede Kamer
toegezegd dat IJmuiden-Ver (een
park achter de horizon, red.) een
reëel alternatief voor de parken
voor de Hollandse Kust kan zijn,
mits het kosten-baten plaatje
ongeveer gelijk is. Wij zijn nu
druk bezig cijfers boven tafel te
krijgen om hard te maken dat
het IJmuiden Ver moet worden.
Onze onderzoeken laten zien dat
als de parken zo dicht op de kust
komen, vooral in de toeristische
sector en de horeca de werkgelegenheid grote klappen zal gaan
krijgen. De kwaliteit van het toerisme valt en staat bij het onbelemmerd vergezicht tot aan de
horizon”, sluit hij af.

… zit er weer veel spanning
in de lucht. De commotie in
Zandvoort gaat dit keer over
het afschieten van herten die
in grote getalen in het centrum
rondzwalken. Het college gaf
in een persbijeenkomst aan
dat herten die voor gevaarlijke
situaties zorgen worden afgeschoten. Pang: het geweerschot
kwam hard aan. Het liedje ‘twee
reebruine ogen die keken de jager aan’ werd opeens werkelijkheid.
De groep personen die ooit de
herten in de duinen bijvoerden
en vervolgens zorgden dat de
hertenpopulatie gigantische
vormen aannam, werpt zich
nog steeds op als hertenknuffelaar. Petitie, posters, media
dat alles doet mij denken aan
de actiecampagne van de anti
parkeergroep. Het draaiboek
met de letter P is veranderd in
de letter H.
Maar een echte dierenvriend
weet dat een goede oplossing
voor het hertenprobleem er
doodgewoon niet is. De herten
gedijen goed in hun omhekte
natuurgebied en zijn een toeristische attractie geworden.
En tijdens het burlen worden
er tig excursies georganiseerd.
Zelfs op de Zandvoortse entreeborden staan als blikvanger de
herten getekend.
Door de zachte winter en het
bijvoeren van deze ‘wilde’ dieren komt er in het voorjaar een
geboortegolf van 1200 jonge
Bambi’s aan. Er kan nog meer
bij, gewoon een beetje opschuiven toch?
Natuurlijk is het afschieten in
de bebouwde kom geen optie.
Je zal het hertenprobleem moeten aanpakken bij het gewei en
dat is in het natuurgebied zelf.
Er lopen zieke en oude herten
genoeg rond die beter afgeschoten kunnen worden. Net
zoals het in de Kennemerduinen
wordt gedaan. En de roep om de
Ecobrug open te gooien is ook
geen goed plan. Zolang er nog
geen andere natuurbruggen
zijn die een verbinding maken
met een groter gebied is ook dat
Utopia. En omdat de herten een
mooie uitloopplek hebben langs het strand, die
niet afgebakend is met
hekken, zal het dweilen
met de kraan open zijn.

Nel Kerkman

Gratis compost ophalen
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mmx

ITALIAN RESTAURANT

Evenementenagenda

Tijdens het weekend van de

‘30 van Zandvoort’
en de

c

‘Zandvoort CircuitRun’
doen we weer mee met het
Zin in Zandvoort 3-gangen menu

maart b maart

a maart h

21 NL Doet - Landelijke vrijwilligersdag,
diverse activiteiten

Vooraf keuze uit
Hollandse Garnalencocktail,
Flammkuchen met Carpaccio of Champignons Dordogne

21 Toneeluitvoering de Wurf - ‘Lawaai bij Dappere Kees’.
Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

Hoofdgerecht keuze uit
Kabeljauwfilet met groenten en gegratineerd,
Kaasfondue, Steak van de Big Green Egg

22 AutoMAXX Streetpower
Circuit Park Zandvoort

Dessert Chocoladetaartje vers uit de oven

OPHALEN PIZZA

o

maar ook pasta en de andere
specialiteiten van onze chef Grazia!!
Voor een feestje of etentje op maat,
MMX verzorgt het voor u!
4
Stempelkaarten:
Na 10 x pizza of pasta 1 gratis!
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

22 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

Kosten dit jaar zijn €25,00
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PASEN 2015

*

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur
*

*

*

*

Theater De Krocht, aanvang 14.00 uur

We maken er een zonnige en gezellige Pasen van!
1e en 2e paasdag organiseren we weer een paasbrunch.
Aanvang 11.30 tot 14.00 uur
Warm en koud buffet, €17,50 p.p.
Kinderen van 3-12 jaar €10,00 p.p.

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort

Reserveren gewenst: 023-5716994

Vaste bezorg(st)er gezocht

r
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Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te
bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag mee,
je respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en
laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!
Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?		
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

SPONS OP HET DROGE (3D/NL)
ZA om 13.30 uur  LAATSTE KANS!

OVZ zoekt
promotiemeiden en -jongens
Minimum leeftijd 16

t

autoBANDEN
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

z
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• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VRIJ/ZA/ZO om 19.00 uur
DO/MA/DI om 21.30 uur

MICHIEL DE RUYTER
DO/MA/DI om 19.00 uur
VRIJ/ZA/ZO om 21.30 uur

FILMCLUB:
SUNSET BOULEVARD

Voor binnen en buiten

Met Gloria Swanson &
William Holden  WO om 19.30 uur

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

vanaf € 54

Tuincentrum

Violen

o

6

Bloembollen
Vergeetmenieten

Accu
aanbieding:

www.autobedrijfkarimo.nl

Kruiden
Kruidenplanten
35

w

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl

4

ZO/WO 13.30 uur  NED PREMIERE

FIFTY SHADES OF GREY

23

incl. montage en btw

 023-5730962

de FILM (NL)

ZA/ZO/WO om 15.30 uur

BLOEMEN & LENTE !!!
• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders
bezorging op maandag

SHAUN HET SCHAAP:

PADDINGTON (NL)

Interesse? Mail Ingrid Muller:
ingridmuller01@kpnmail.nl

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Leuke verdiensten!

Bioscoopprogramma
19 maart tm 25 maart

SPONGEBOB:

Diverse wijken in Zandvoort
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en
donderdag) de brievenbus van de buren wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

22 Swinging Sunday - van Dansschool Dolderman.

Primula’s
Potgrond en bemesting
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93
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Bedenkers TV-idee hebben
een goed idee
Jonge, nog onbekende tv-makers een publiek geven. Dat is het doel van Joep ten Hove en
Thijs Meeuwsen, twee jonge enthousiastelingen uit Zandvoort. Toevalligerwijs allebei geboren in de Kerkstraat en ruim 25 jaar later nog steeds goed bevriend.

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

NL DOET

Thijs Meeuwsen en Joep ten Hove van TV-idee

Na hun middelbare schooltijd,
leidt studiekeuze de beide mannen naar Utrecht. Thijs gaat
studeren aan de Hogere School
voor de Kunsten, Joep kiest voor
Aardwetenschappen. Ondanks
hun totaal verschillende studierichting, zien ze elkaar nog
regelmatig: “Zolang je dezelfde
humor hebt, maakt het geen
drol uit wat je studeert”, aldus Thijs. Dat de beide heren
dezelfde humor hebben is wel
duidelijk. Onder het pseudoniem ‘Frits Towerbrits’ maken
ze voor de lol een schunnig studentenhitje. “Niemand van ons
had gedacht dat dat nummer
meer dan 100.000 keer bekeken zou worden op Youtube”,
zegt Joep, “maar toen hadden
we de smaak wel te pakken!”
Samen maken ze nog meer
filmpjes, ideeën te over. Toch
blijkt het niet gemakkelijk om
alle filmpjes onder de aandacht
te brengen. Ook van andere tvmakers horen ze geluiden dat
het lastig is om een publiek te
vinden. “Op Youtube staat zoveel, dat je door de bomen het

bos niet meer ziet.” Daar moest
verandering in komen vonden
de twee. Zodoende kwamen
ze met het idee om zelf een
plek te creëren waar jong talent haar creaties kan stallen.
“Verbazingwekkend genoeg
was de domeinnaam tv-idee.
nl nog vrij, en zodoende ging
het balletje aan het rollen”, vertelt Tijs.
Op de website kunnen tv-makers een profiel aanmaken om
vervolgens in een van de categorieën hun filmpje te uploaden. “Of het nou over reizen
gaat, puur entertainment is of
in de categorie korte film valt,
overal is een plekje voor, mits
het uiteraard van voldoende
kwaliteit is”, zegt Joep. “Wie dat
bepaalt? Haha nou, dat doen
we zelf.”
Met hun website hopen ze
een brug te slaan tussen jonge tv-makers en toeschouwers.
“Onze leus ‘TV-Idee: geeft makers publiek, voor kijkers uniek’
legt het eigenlijk perfect
uit”, weet Thijs te vertellen.

Wanneer je als kijker enthousiast bent over een filmpje,
kun je op een lampje klikken
om het betreffende filmpje te
lighten (in plaats van liken).
“Daar moesten we zelf best
om lachen”. De meest gelighte
filmpjes van de week staan
heel toepasselijk onder het
kopje ‘SPOTLIGHT’. Als kijkers
commentaar of kritiek willen
geven op filmpjes kunnen ze
dat via Facebook achterlaten.
De jongens zoeken nog content
voor de website: “Graag willen
we via deze weg een oproep
doen aan alle lezers van De
Zandvoortse Courant: ken of
ben je iemand die zelf bijvoorbeeld een mooie documentaire
of reisverslag heeft gemaakt?
Of heb je een eigen stukje cabaret op film staan? Zorg dat
diegene een profiel aanmaakt
en zijn/haar creatie deelt met
de rest van Nederland, want
zonder jullie inzendingen was
het een leuk idee, maar wordt
het weinig tv!”, vertellen ze lachend. De website is te bekijken via www.tv-idee.nl.

Zandvoort Schoon!? deelt 21 maart gratis compost uit…
Zaterdag 21 maart kunt u tussen 09.30 en 12.30 uur weer gratis compost
afhalen bij de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20.

Gemeente Zandvoort

Waarom? Om inwoners van Zandvoort te bedanken die groente-, fruiten tuinafval apart inleveren. Deze grondstoffen worden verwerkt tot
biogas of compost. Vervolgens kan die compost weer prima verwerkt
worden in een groenstrook, bloemperk of volkstuintje. .
Een mooi voorbeeld van verantwoorde kringloop.
Kom op tijd, want op = op. (maximaal 4 zakken per persoon)

Tijdens de NL DOET dag komende zaterdag 21 maart
wordt vrijwilligerswerk in
de spotlights gezet. Mensen
worden gestimuleerd om
de handen uit de mouwen
te steken. Pluspunt en OOK
Zandvoort doen uiteraard
ook mee; zij willen op deze
dag de buurt laten zien
wat zij hen kunnen bieden.
En welk vrijwilligerswerk er
allemaal te doen is. Vanaf
13.00 uur zijn buurtbewoners van alle leeftijden welkom om deel te nemen aan
allerhande gratis activiteiten.
Doe bijvoorbeeld mee met de
creatieve activiteiten en spelletjes van OOK Samen, brei
mee met de Breikunstenaars,
bak koekjes met de Chill Out,
leg een biljartje, doe mee
met Koersbal en maak kennis met het Jeugdhonk, VipZandvoort, Kontext en het
Cursusbureau. U kunt deelnemen aan de Buurtbingo
met leuke prijzen! Meer informatie vindt u op www.
pluspuntzandvoort.nl of bij
de balie bij Pluspunt.

bouw en aan het Binnenhof.
Tevens mochten zij een debat
in de Tweede Kamer meemaken. Vooral de, niet altijd
even nette, manier waarop
de politici met elkaar omgingen viel de scholieren op. De
kinderen hebben goed kunnen zien hoe de volksvertegenwoordiging er in ons land
aan toe gaat. Helaas mogen
zij zelf nog niet stemmen!

Zandvoortse kunstenaars
op Heemsteedse
Kunstbeurs

Op 27, 28 en 29 maart 2015
wordt voor de derde keer een
Heemsteedse Kunstbeurs
georganiseerd. In SportPlaza Groenendaal zijn diverse stands te bezoeken
van zo’n 50 kunstenaars, die
samen een grote diversiteit
aan disciplines vertegenwoordigen. Met maar liefst
6 kunstenaars is Zandvoort
dit jaar ruim vertegenwoordigd. Ellen Kuijl, Elke SijtsmaSchiller, Frank Warmerdam,
Jan van den Bos, Patricia
Ramaer en Udo Geisler zijn
onze plaatsgenoten die op de
beurs aanwezig zijn. www.
heemsteedsekunstbeurs.nl

Stoere redders

Leerlingen bezoeken Tweede Kamer

De leerlingen van groep 8
van de OBS Hannie Schaft
zijn al sinds Prinsjesdag
zich aan het verdiepen in
de Nederlandse politiek. Nu
rond de verkiezingstijd was
het een mooie aanleiding om
een bezoek te brengen aan
de Tweede Kamer. De groep
kreeg afgelopen donderdag
een laagdrempelige rondleiding door het nieuwe ge-

Zaterdagavond heeft Marcel
Meijer van de Babbelwagen
weer een prachtig stuk historie weergegeven over de
KNRM. Op zijn eigen bevlogen wijze wist hij de belangstellenden in hotel Faber te
binden. Verhalen over stoere
redders en schrijnende gevallen. KNRM Zandvoort is op
zoek naar extra opstappers
voor de reddingboot Annie
Poulisse en daar refereerde
Meijer ook naar. Die zijn op
de avond zelf niet gevonden
maar wie dit leest en denkt,
dat lijkt me wel wat, kan gerust eens op maandagavond
binnenlopen in het boothuis
aan de Thorbeckestraat.
5

PAASBRUNCH 2015

Data bekend voor bijeenkomsten
retail, horeca en vastgoed
In 2014 is de Retail- en Horecavisie van Zandvoort vastgesteld.
Doelstelling daarvan: een compact centrum (inclusief strand) met thema’s
en van hoge kwaliteit. Dat klinkt leuk, maar wat
betekent dat in de praktijk? Hoogste tijd voor concrete acties!
De maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsconvenant,
dat we op 21 juni gaan ondertekenen. U bepaalt mede wat erin komt
te staan. Hoe? Door mee te doen op de volgende momenten.



maandag

16 maart 15-17u

Algemene Kick-Off

maandag

23 maart 15-17u

Themabijeenkomst Vastgoed en Makelaardij

Op 1e en 2e Paasdag serveren wij onze
traditionele Paasbrunch.

(locatie: Far Out Lounge boven de Hema)

					
maandag

30 maart 20-22u Themabijeenkomst Retail (gewijzigde tijd)

maandag

13 april

15-17u

maandag

20 april

20-22u Themabijeenkomst Bewoners

maandag

11 mei

15-17u

Tussen 11.00 en 12.00 uur ontvangst
met een glaasje bubbels.

Themabijeenkomst Horeca
Algemene afsluiting

Vervolgens serveren wij een uitgebreide
brunch aan tafel.

Locatie Themabijeenkomst Vastgoed & Makelaardij:
voormalige Far Out Lounge, boven de Hema (Raadhuisplein 1A).
Bijeenkomsten daarna: andere leegstaande panden.
Houd daarvoor in de gaten facebook.com/ondernemersloketzandvoort.

Voor meer informatie of
reserveringen 023-5715564

Iedereen is altijd welkom, u kunt zo aanschuiven. Wederom tot ziens op 23 maart!
Met ondernemende groet,
Pascal Spijkerman
Kwartiermaker DNA, Retail en Horeca
p.spijkerman@zandvoort.nl - 06-41016025

Strandrestaurant-beachclub Plazand | Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand |facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

Uniek in Zandvoort !

Drank en Spijslokaal “De Meester”
Zeestraat 26 Zandvoort

beste
DeDe
beste
surround
sound
surround
sound

Voor ieder wat wils, maar voor de kaasfondue liefhebbers vijf verschillende soorten en een tafel vol
met bijgerechten om mee te dippen. Daarnaast kunt u ook kiezen voor onze vlees en visgerechten
en of dat al niet genoeg is, hebben we ook elke dag “eet wat de pot schaft”. Hiervoor geldt Op=Op

Bose.
vanvan
Bose.

De dagspecials van deze week zijn:
- Woensdag: Karbonade met gekookte aardappelen en broccoli met kaassaus € 7,50
- Donderdag: Stevig gevulde pannenkoek met geitenkaas € 7,50
- Vrijdag:
Zalmmoot op een bedje van wokgroenten met friet € 7,50

Zaterdag: MOSSELAVOND in “De Meester” Keuze uit mosselen in bier of wijn bereid
De mosselen worden geserveerd met twee sausjes, brood en friet voor € 16,50
Reserveren gewenst
Deze gerechten worden allemaal geserveerd in unieke ambiance en met fullservice.
Kijk op onze Facebookpagina voor de volledige menukaart

Het beste 5.1 surround-soundsysteem van Bose, met exclusieve technologieën
Het beste 5.1 surround-soundsysteem van Bose, met exclusieve technologieën
voor krachtige prestaties van bioscoopkwaliteit. U geniet dag in, dag uit nog
voor krachtige prestaties van bioscoopkwaliteit. U geniet dag in, dag uit nog
meer van al uw entertainment, of dat nu tv-programma’s, films, sport,
meer van al uw entertainment, of dat nu tv-programma’s, films, sport,
videogames of zelfs gestreamde en opgeslagen muziek betreft.
videogames of zelfs gestreamde en opgeslagen muziek betreft.

Voor reserveren of info kunt u bellen met 023-5831291 / bgg 06-24119376
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

r
Nu verkrijgbaar
bij:
Nu verkrijgbaar
bij:

NIEUW

NIEUW

Lifestyle
535
Series
III
Lifestyle
535
Series
III
home entertainment system
home entertainment system
®

®
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Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Heeft u een boodschap
voor uw klanten?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden:
advertenties@zandvoortsecourant.nl

©2014 Bose Corporation.
©2014 Bose Corporation.

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl
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Ronald Arnoldt: 06 - 21258459 • ronald@zandvoortsecourant.nl
of Ingrid Muller: 06-24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10 jarige bestaan van De Zandvoortse Courant blikken wij wekelijks terug in de

tijd en kijken we wat er tien jaar geleden in de krant stond. Deze week blikken we terug op een
nieuwsbericht over grafschennis, dat in de Zandvoortse Courant van week 7 2005 stond.

‘Gelegaliseerde grafschennis’

Milieustraat Bloemendaal
ook voor Zandvoorters
Vanaf dit jaar kunnen inwoners van Zandvoort gebruik maken van de milieustraat van de gemeente Bloemendaal. Op
woensdag 11 maart gaf wethouder Liesbeth Challik samen

met haar Bloemendaalse collega Richard Kruijswijk het officiële startsein voor deze samenwerking.

Dat was de term waarmee Wouter Keur, lid van de begin 2005 aangetreden ‘commissie

voor de begraafplaats’, op persoonlijke titel de gang van zaken rond het verwijderen van
zesenzestig graven karakteriseerde. Ook het feit dat hij van de voor de begraafplaats

verantwoordelijke ambtenaar geen informatie kreeg over een aantal oorlogsgraven,
was voor Keur aanleiding zich schriftelijk te richten tot burgemeester Van der Heijden.

met een historische betekenis
staan vermeld. Zo is menig graf
met een historisch verhaal bewaard gebleven.

Grafsteen op de Algemene begraafplaats | Foto: Christien Kemp

Na 10 jaar worden nog steeds
de historische graven op de
Algemene begraafplaats Zand
voort met uiterste zorgvuldigheid in kaart gebracht. De toen
net begonnen commissie is nog
steeds, tegenwoordig onder voorzitterschap van Christien Kemp,
aanwezig. Kemp heeft heel veel

kennis van de Zandvoortse historie en daarbij houdt zij het doel
van de commissie in ere. Samen
met Joop Janssen, de beheerder
van de begraafplaats, en twee
andere commissieleden wordt er
twee keer per jaar op toegezien of
op de lijst van de te ruimen graven een grafbedekking of graven

Tijdens de dag van de begraafplaats is er altijd een speciale
rondleiding langs de beschermde
graven. De benoemde commissie adviseert het college welke
graven in aanmerking komen.
Mocht er een grafbedekking zijn
die qua historisch oogpunt bewaard moet blijven maar waar
de tand des tijds aardig huis
heeft gehouden, dan wordt er
vaak een beroep gedaan op stichting Onderling Hulpbetoon. Door
deze stichting zijn al vele graven
met financiële hulp gerestaureerd.
Mede dankzij Wouter Keur die
zich destijds zorgen maakte over
het verdwijnen van de geschiedenis van de badplaats, hebben
in de tien jaar tijd de monumenten van geruimde graven op de
begraafplaats een passende plek
gekregen.

Project geeft natuurgebied extra impuls
Het prachtige en bijzondere natuurgebied Amsterdamse

Waterleidingduinen is onderdeel van Natura 2000. In 2012

hebben de Europese Unie, Life+ en de provincie Noord-Holland een financiële bijdrage geleverd aan het project. Hier-

mee wordt ook de drinkwatervoorziening veilig gesteld en
kan bovendien de bezoeker blijven genieten van een prachtig gevarieerde natuur.

Amsterdamse Waterleidingduinen | Foto: Christien Kemp

door Nel Kerkman

Door verzuring, vermesting,
verdroging plus de woekerende

Amerikaanse vogelkers werd de
identiteit van de duinen flink
aangetast. Om het gebied weer
terug te brengen in de oude

natuursituatie met vochtige
duinvalleien, struwelen met
duindoorn en grijze duinen
werd het project ‘ Bron voor natuur’ gestart. De komende jaren
wordt er hard gewerkt met graven en plaggen van grond om
de strijd aan te gaan tegen de
Amerikaanse vogelkers en om
het verruigde duin te herstellen. Zo zijn in het Middenduin
20 poelen gekomen en wordt
een extra schaapskudde ingezet om de terugkeer van
de verwijderde Amerikaanse
vogelkers te voorkomen. Voor
belangstellenden van het project wordt er regelmatig met
de boswachter een fietsexcursie georganiseerd. De eerstvolgende gratis excursie is op 27
maart. Voor meer informatie
en aanmelden voor excursie:
tel. 020-6087595.

Wethouder Challik overhandigt een kapotte laptop aan haar Bloemendaalse collega

Als symbolische start van de samenwerking bracht wethouder
Challik een defecte laptop naar
de milieustraat in Overveen.
Deze werd door wethouder
Kruijswijk van Bloemendaal in
ontvangst genomen. Liesbeth
Challik: “De samenwerking tussen Zandvoort en Bloemendaal
is net zo zonnig als deze dag!
Het is van groot belang dat óók
Zandvoort voldoet aan de eis
dat 70 % van het afval wordt
gescheiden. Daarom is het heel
belangrijk dat Zandvoorters
voortaan hun afval naar de milieustraat brengen!”

Grofvuil

Inwoners van de gemeente

Zandvoort kunnen sinds 1 januari gebruik maken van
de milieustraat van de gemeente Bloemendaal aan de
Brouwerskolkweg 2 in Overveen.
Zandvoort wil de afvalscheiding
verbeteren en heeft daarvoor
de samenwerking gezocht met
Bloemendaal. Zandvoorters kunnen hun grofvuil naar de milieustraat in Overveen brengen. Grof
huishoudelijk afval kan gratis
worden gestort, voor bouw- en
sloopafval moet worden betaald.
De tarieven hiervan staan, net als
de voorwaarden, op www.bloemendaal.nl. De milieustraat is op
werkdagen geopend van 08.00
tot 12.00 uur en op zaterdag van
09.00 tot 12.00 uur.

Zandvoortse Courant
paaspuzzel 2015
Nog even en het is alweer Pasen. Dit jaar valt Pasen op zon-

dag 4 en maandag 5 april. In aanloop daar naartoe start de

Zandvoortse Courant deze week met de traditionele paaspuzzelactie.

Drie weken lang staan er in
verschillende advertenties verspreid door de krant een letter
en een cijfer verborgen. De cijfers geven de plaats aan van
de letter in de oplossing. Door
na drie weken alle letters in
de goede volgorde te plaatsen,
vindt u de oplossing van de puzzelactie.
Als u de oplossing compleet
heeft, kunt u deze in een gesloten envelop inleveren bij
Bruna Balkenende aan de Grote
Krocht of opsturen per e-mail

naar: paasactie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing altijd uw naam, adres en
telefoonnummer.
Meedoen is uiteraard belangrijker dan winnen, maar onder
de goede inzendingen worden
leuke prijsjes verloot.
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Michael Westerhof
• Een vertrouwd adres
voor klein of groot
• Onderhoud aan woning of tuin
• Renovatie van badkamer of toilet
• Ook voor winkel inrichting en
steigerhouten meubels

Tel. 06 - 29 54 86 66
www.michael-westerhof.nl

D

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

www.shslotenservice.nl

Email: info@michael-westerhof.nl

1

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

v
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A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 18.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur

Agréable Lingerie & Badmode
Haltestraat 37 | Tel. 023-5831960

Van Galenstraat 138

Van Galenstraat 170

• Fraai gelegen aan de boulevard en nabij
het circuitpark Zandvoort;
• Zonnig terras gelegen op het zuidwesten;
• Parkeergelegenheid op eigen terrein;
• Servicekosten € 109,= p/mnd incl. water
en voorschot stoken;
• Het geheel verkeert in een zeer goede staat;
• Woonoppervlakte ca. 40 m2.

• Fraai gerenoveerd appartement om zo te
betrekken;
• Financieel gezonde VvE;
• Servicekosten: € 254,= p/m incl. voorschot stoken
en water;
• Super ligging in het complex met prachtig zeezicht;
• Parkeergelegenheid op eigen terrein;
• Woonoppervlakte: ca. 75 m2.

NIEUW!

Vraagprijs: € 125.000,= k.k.
Potgieterstraat 56
• Zo te betrekken woning, recentelijk geheel
“vernieuwbouwd”;		
• Gelegen op zeer aantrekkelijke locatie in
kindvriendelijke buurt;
• Ruime voortuin op het zuid-westen gelegen;
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceel 74 m2.

Vraagprijs: € 250.000,= k.k.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Louis Davidsstraat 5
• Hoge plafonds en authentieke details;
• Heerlijke besloten privé tuin;
• Gelegen in het centrum; op steenworpafstand
van alle gemakken!
• Woonoppervlak: ca. 167 m2,
Perceeloppervlakte 130 m2.

BINNENKORT IN DE VERKOOP!

Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

• 2-kamerappartement met prachtig zeezicht

• Halfvrijstaand herenhuis in Zuid

• Topappartement (penthouse) met super zeezicht

• Vrijstaande villa in het groene hart

• Fraaie benedenwoning met zonnige tuin

• Royale ’30-er jaren gezinswoning
“Klantvriendelijk. Kennis van zaken. Goed op de hoogte van
ontwikkelingen op de lokale markt. Korte contactlijnen.
Goede prijs/kwaliteitsverhouding. Een aanrader.”

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234, www.greevenmakelaardij.nl
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Gemiddelde klantenwaardering:
op basis van 40 reviews.
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Politiek verslag

Commissievergadering Ruimte en Economie d.d. 11 maart

Tijdgebrek bij overvolle agenda van
commissie Ruimte en Economie
De commissievergadering van vorige week woensdag begon met een bespreekpunt dat door inwoner S. Deenink
was ingediend inzake het parkeren op eigen terrein (POET)
versus parkeervergunning. Al twee jaar is deze inwoner
bezig om een parkeervergunning te krijgen omdat hij zijn
garage op een andere manier gebruikt.
De gemeente Zandvoort, gesteund door de rechterlijke uitspraak van de Raad van State,
vindt dat de verantwoording
en het risico van het parkeren
van de auto op een andere
plaats, bij de bewoner ligt.
Eventueel kan bij het opheffen
van de POET een parkeerplek
geregeld worden door kopen
of huren. Een alternatief is om
gebieden op te zoeken waar
parkeren gratis is.
Bij het volgende agendapunt
gaf kwartiermaker Pascal
Spijkerman uitleg over de uitvoering van het stappenplan
Retail en Horecavisie. Op 16
maart is een reeks themabijeenkomsten voor ondernemers van start gegaan, op 20
april wordt er een bijeenkomst
georganiseerd voor bewoners.
Veel gesprekstof leverde de
mededeling van het college
aan de raad met betrekking Kostve rlorenpark/Q.
van Uffordlaan 25. Inspreker
Kaales stelt dat het een langlopende kwestie is en vindt
het onbegrijpelijk dat het college een bestemmingsplan ter
inzage wil leggen dat door de
gemeenteraad niet gewenste woningbouw in 2013 toch
mogelijk maakt. Wethouder
Challik zegt dat er mogelijk
een andere oplossing is die
zij nu nog niet kan medede-

len. In de toekomstprognose
zal zij de bedoelde informatie
aan de Raad vertrouwelijk mededelen.
De VVD vraagt aan wethouder Gerard Kuipers de actuele
stand van zaken met betrekking tot het dossier windmolens op zee. Kuipers geeft aan
dat zijn zorgen met betrekking
tot de plaatsing en hoogte
van de windturbines gedeeld
wordt door de gemeenten
Noordwijk en Katwijk. Men
wil samen de kosten inzichtelijk gaan maken en zelf een
visualisatie maken hoe alles eruit komt te zien. Daar
is wel haast bij want de klok
tikt door. Belinda Göransson
(VVD) stelt voor om ook een
informatieavond te beleggen
voor bewoners, Kuipers neemt
haar suggestie graag mee.
Bij de verklaring van geen
bedenkingen ‘Nieuwbouw
Prinsessepark’ geeft de commissie aan dat het een verfraaiing voor de omgeving is
en dat er spoedig begonnen
moet worden met de bouw.
Het agendapunt wordt een
hamerstuk.
Het agendapunt Huisvestiging
Verordening kreeg door een
vraag van Ushi Rietveld (PvdA),
waarom Zandvoort mee doet
met een pilot, een hele andere

wending. Jerry Kramer pakte
de vraag op en stelde dat er
een pijnlijke vergissing is gemaakt, want de gemeenteraad heeft nooit besloten dat
zij zal samenwerken met de
gemeenten in regio IJmond en
Zuid Kennemerland. Immers
met het ‘huren bij de overburen’ zou het sociale woningbezit onder druk komen te staan.
Wethouder Challik zal het besluit gaan herstellen.

Commissie Samenleving

Een dag later, op donderdag
12 maart, kwam de commissie Samenleving bijeen. Naar
aanleiding van klachten en afspraken met VIVA zorggroep
met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning (HO),
worden vanuit de commissie
diverse vragen gesteld aan
wethouder Gert-Jan Bluijs.
Zou de cliënt bijvoorbeeld van
zorgaanbieder kunnen wisselen, hoe is nu de stand van zaken en is er met betrekking tot
de klachten een zuiver beeld?
In zijn antwoord meldt Bluijs
dat men met de klachten bezig is en dat er capaciteit vrij
gemaakt moet worden voor
vervolg. Verder zijn er niet alleen klachten bij VIVA maar
ook bij andere zorgaanbieders. De VVD en D66 stellen
voor dat een enquête handig zou zijn om de klachten
in kaart te brengen. Immers
niet iedere cliënt is mondig
genoeg om een bezwaarbrief
te schrijven of een klacht in te
dienen. Bluijs geeft aan dat hij
eerst met de zorgaanbieders
wil praten en zal het voorstel
voor een enquête in beraad
houden.

Zandvoorters zijn petitie gestart
tegen het afschieten van herten
Circa 1500 Zandvoorters maken protest tegen het afschieten van herten in de bebouwde kom. Zij hebben een petitie
ondertekend tegen het klakkeloos afschieten van herten in
de bewoonde wereld.
Het collegebesluit is echter genuanceerder. Zij maken het mogelijk om in bepaalde gevallen,
wanneer een groep herten de
veiligheid in gevaar brengt, in te
grijpen door twee herten uit de
groep te laten afschieten door
het valwildteam dat bestaat

uit boswachters en politiemensen met een jachtvergunning.
Volgens onderzoek blijkt dat
als twee herten uit een groep
worden afgeschoten, dat de
rest dan vlucht en terugkeert
naar de natuurgebieden waar
zij thuis horen. Deze maatregel

wordt alleen toegepast indien
er gevaarlijke situaties ontstaan
door gegroepeerde herten, en
dan alleen net na zonsopkomst
en vlak voor zonsondergang.
De partij voor de Dieren N-H was
dinsdag in Zandvoort om zich
uit t espreken tegen de afschot
van herten. Donderdagavond 19
maart organiseert de gemeente een informatieavond in het
raadhuis, aanvang 19.30 uur.

Weerbericht

Een cool kinderfeestje?

s

44

Kom naar Park Zandvoort voor de
Cool Factor Laser Battle Kidsparty!

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Overgang naar ronduit
koel maartweer
De afgelopen dagen was het prima gesteld met de middagtemperatuur die zelfs weer eens tot rond 15 graden opliep in

Zuid-Kennemerland. Dit werd veroorzaakt door een wind die

van oost naar zuid ruimde onder invloed van een wegtrekkend hogedrukgebied boven het noordoosten van Europa.
Ook op donderdag blijft het
nog aardig maartweer met
weliswaar wat minder zon op
’t pleit. Tevens levert de dagtemperatuur iets in, maar het
wordt nog veel frisser in het
aankomende weekend.

er wat van zouden kunnen zien.
Weertechnisch gezien ben ik
niet optimistisch want de kans
op wolken en zelfs wat regen is
zeer realistisch. Uitgerekend op
het moment dat het schouwspel aanvangt, trekt zo goed als
zeker meer bewolking binnen.
Op dit moment hoop ik uiteraard dat mijn prognose volkomen onjuist is en het deels zonnig blijft. En beetje bewolking is
niet storend, maar een geheel
of zwaar bewolkt zwerk zou betekenen dat we niets gaan zien.

Dan geraken we weer voor een
paar dagen in een noordelijke
tot noordoostelijke stroming
en daarmee wordt aanzienlijk koudere lucht uit het hoge
noorden meegenomen. Vooral
de nachten naar zondag en
maandag kunnen nachtvorst
geven, specifiek in de meer Vanaf het volgende weekend
krijgen we een overwegend
open buitengebieden.
licht wisselvallig weerbeeld in
Ook overdag is het met een huis met regelmatig enkele regraad of 7-8 weer even gevoelig genperioden of buien en echt
inleveren qua temperatuurre- zacht wordt het tot begin april
gime. In de loop van het week- denkelijk niet. De stroming
end stroomt wel drogere lucht tendeert weer meer naar zuidbinnen zodat het vooral zondag west of west en warmbloedige
hogedrukgebieden zijn voorzonnig wordt.
lopig ver te zoeken. Eigenlijk
Komende vrijdagochtend 20 wordt ‘t heel normaal weer op
maart is de zonsverduistering Zandvoort voor deze tijd van
te zien, waarbij zo’n tachtig het jaar.
procent van de zon tijdelijk onzichtbaar is. We moeten voor Meer weerinfo via
een soortgelijke verduistering www.weerprimeur.nl
meer dan honderd jaar wachten, dus het zou mooi zijn als we weerman Marc Putto
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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten verschillende straten af te sluiten
voor verkeer tijdens de Zandvoort Circuitrun 2015. De afsluitingen worden ingesteld op
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Wordt hij veel op straat herkend? “Ja, het is ongelooflijk. Ik
heb laatst een ontmoeting gehad met Nathalie, Andrés dochter uit zijn eerste huwelijk. Ze
schrok echt toen ze mij zag. ‘Je
bent sprekend mijn vader, ongelooflijk’, zei ze toen ze van de
schrik was bekomen.”
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Center Parcs
Zandvoort

5 km

BLV

van André Hazes furore maakt.
Gezegd moet worden dat deze
Hilversummer, die tegenwoordig in Limburg woont, sprekend
lijkt op de overleden volkszanger. En niet onbelangrijk: hij
brengt de Hazes-hits ook nog
eens goed voor het voetlicht.
Martin Stoffer blijft nuchter
onder alle aandacht. “Het zingen van Hazesnummers doe
ik er bij als hobby. Ik wil er niet
mijn brood mee verdienen.
Doordeweeks ben ik druk bezig
met mijn autoherstelbedrijf. Ik
heb André persoonlijk gekend.
Ik kwam hem vaak tegen in de
Plashoeve in Vinkenveen. Hij
vond het prachtig dat ik op hem
leek. Ik heb in die tijd wel eens
handtekeningen uitgedeeld om
André te ontzien.”

waarbij de echte Hazesfans zich
konden uitleven door luidkeels
mee te zingen. Hoogtepunt van
de avond was het optreden van
Martin Stoffer, die als look a like

h

Sporthal

km-punten
verzorgingspost
tijdmeting 4 en 8 km

8 km

Hazesfeest geslaagd met sprekend
lijkende look a like

Laurel & Hardy speelde daar
op in met een bijzonder
Hazesfeest, afgelopen zaterdag. Al de hits van Hazes kwamen voorbij op grote schermen,

endijk b o c

T

7 km

Voor buslijn 84 geldt: van 12.00 tot 15.30 uur vanaf Haarlem stationsplein tot aan de Zeeweg de route
van lijn 81. Dit om de passagiers toch een mogelijkheid te geven om die richting
Bloemendaal aan Zee te reizen. Alle haltes in de omleiding zijn vervangende
haltes. Nabij de halte Tentenkamp zal de lijn 84 via de doorsteek over de normale
rijbaan de route terug naar Haarlem vervolgen.

De ‘look a like Hazes’ en de ‘Zandvoortse Hazes’ konden het goed met elkaar vinden
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Voor buslijn 80 geldt: Op zaterdag 28-03-2015 en zondag 29-03-2015 is er een wandel- en
fietsevenement in Zandvoort. Hierdoor zal er beiden dagen een omleiding
gereden moeten worden.
De route zal zijn:
Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat (halte), Oranjestraat, Busstation.
Vervallen halte: Koninginneweg

uitverkocht voor het spektakel Heel Holland Zingt Hazes.
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Tevens worden tijden de Zandvoort Circuitrun verkeersmaatregelen genomen op de busroutes
van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:

maart is de Ziggo Dome in Amsterdam drie avonden lang

2 km

VAN LENNEP

6 km

nen in het hele land op grootse wijze in première en eind

e

i

11 km

Om het verkeer te informeren dat Zandvoort gedurende de Zandvoort Circuitrun niet via de Zeeweg/ Boulevard
Barnaart te bereiken is, zal op zondag 29 maart een vooraankondigingsbord “Zandvoort” met verwijzingspijl en
een vooraankondigings-tekstkar worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg/ Militairenweg.

Voor buslijn 81 geldt: van 12.00 tot 15.30 uur
De route zal zijn:
Zijlweg, Westelijke randweg, Leidsevaartweg, Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat, Oranjestraat, Busstation. Vervallen haltes: Van Galenstraat,
Koper-Passerel/Station, Badhuisplein, Vondellaan, Burg. v. Alphenstraat,
Station, Circuit

Ar

Ook is besloten op maandag 23 maart de borden “verboden te parkeren” met onderbord “Zondag a.s.”
te plaatsen in de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat,
de Van Speijkstraat, het Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, het zuidelijk deel van de Brederodestraat,
de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om deze locaties vrij te houden
van geparkeerde auto’s.
Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op
zondag 29 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn.

volkszanger. Op 30 maart gaat de film Bloed, Zweet en Tra-
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Op zaterdag 28 maart is de Haltestraat afgesloten in verband met het
wandelevenement “30 van Zandvoort”.
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Melding verkeersmaatregelen
Zandvoort Circuitrun 2015

Zandvoort 5km en 12km.indd 1

11/13/14 1:07 PM

Voor de volledige tekst van het “Verkeersbesluit Zandvoort
Circuitrun 2015” wordt verwezen naar de gemeentelijke blokadvertentie
en de website van de gemeente Zandvoort

Dier van de week

Guardian is gevonden en zijn eigenaar is in geen velden

of wegen te bekennen. Hij kwam in een zeer slechte conditie in
het asiel terecht. Inmiddels is hij meer dan 10 kilo aangekomen
en is hij helemaal hersteld. Guardian houdt van knuffelen met
iedereen die hij tegenkomt. Hij is een grote vriendelijke reus met
een hart van goud!Toch is het niet echt een hond die geschikt is
voor een gezin in een rijtjes huis. Hij heeft veel ruimte nodig. Met
uitlaten gaat hij volledig zijn eigen gang en komt wel weer eens
langs als het hem uitkomt. Als hij aan de lijn is kan hij uitvallen
naar andere reuen. Dit is iets om rekening mee te houden want
hij is beresterk! Op straat lopen kan daardoor vrij lastig zijn. Hij
is even geplaatst geweest bij een nieuwe baas maar is helaas
terug gekomen omdat hij te sterk was tijdens het wandelen.
Guardian zoekt een baas met ervaring en tijd en met ruimte om
het huis, zodat hij veel naar buiten kan maar waar hij ook gewoon
“huishond” mag zijn!
Kom kennis maken met Gardian en geef hem die grote mand die
hij verdient!

Dierentehuis
Kennemerland,
Keesomstraat 5.
Geopend van maandag
t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Muziek aan zee blijft iets speciaals. Misschien dat muzikanten het zelfs stiekem een mooie plek vinden om hun muziek

te laten horen. Afgelopen vrijdagavond heeft Nathaly Masclé dat ook gedaan bij Café Het Juttertje, dat onderdeel is

van strandpaviljoen Thalassa, en het werd een waar feestje.

Nathaly Masclé, Jean Louis van Dam, Daniël Gueli en Menno Veenendaal | Foto: Wim Mendel

De zangeres heeft een mooie
biografie. Ze werkt als zangcoach en heeft in verschillende
begeleidingsgroepen gezeten
zoals bij René Froger, maar
ook bij diverse songfestivals
is zij actief geweest. Met haar
‘Superb Voices’ heeft zij afgelopen jaar tijdens de kerst in
theater De Krocht ook al een
gedenkwaardig optreden gedaan.
“Het mooiste aan jazz is improviseren”, vertelt Nathaly Masclé
in de eerste pauze. Het kwartet bestaat die avond verder
uit Daniël Gueli op de contrabas en bas, drummer Menno
Veenendaal en de bekende
pianist Jean Louis van Dam.

Werk van Norah Jones, Amy
Winehouse en Sting, waar het
viertal met ‘Fragile’ een bijzondere jazz uitvoering aan gaf,
zorgde in ieder geval voor een
sfeervol verloop van de avond.
In de nabije toekomst heeft
Nathaly Masclé samen met
Jean Louis van Dam muzikale
jazz plannen, zo meldde zij
tijdens het optreden. Dat varieert van een gezamenlijke
jazz cd tot een eigen project
waarbij Jean Louis van Dam
werkt aan de arrangementen.
Het kan eigenlijk ook niet anders, want het tweetal werkt
al meer dan vijftien jaar samen
en ze kennen elkaar van haver
tot gort.

Openingstijden:
Ma t/m vr van 9.30 - 18.00
Za van 9.30 - 17.00
Zo van 10.00 - 17.00

Column

Late slapers
Volgens Psychology Today
zijn intelligente mensen ‘s
nachts actiever dan mensen
met een lagere IQ-score. In
een studie toonden de resultaten dat intelligente mensen later naar bed gingen
dan hun minder intelligente
collega’s.
Wat is laat dacht ik? Ik ken
mensen voor wie hun nachtrust op doordeweekse dagen
al om half 10 begint. Ik ken ze
ook die gaan slapen als ze uit
hun werk thuiskomen, tegen
tienen ontwaken, leven tot
een uurtje of drie ’s nachts
en er dan weer induiken tot
7 uur ’s ochtends. Zelf heb ik
slapen een groot deel van
mijn leven zonde van mijn
tijd gevonden. Zoveel interessants wat ik in die tijd allemaal kon doen. Daar ben
ik hedendaags wel iets op
terug gekomen. Een goede
nachtrust is tenslotte veel
gezondheid waard.
Maar de nacht betovert ook.
Al die dromen of gedachten
die je tijdens de dag niet kunt
bedenken omdat je gestoord
wordt door alledaagse bezigheden, kun je dan eindelijk
de vrije loop laten. Je kunt
onbelemmerd dwalen in al
die gedachten die je verborgen moest houden tijdens je
dag. De nacht is voor velen
het meest creatieve moment
van de dag, samen met het
meest bevrijdende. Waarom
kom je ’s nachts inderdaad
altijd met de beste oplossingen, de beste ideeën en
weet je ineens helder wat
te zeggen tegen degene die
crapuul doet? Bij mij rollen
er op zo’n moment dan ook
altijd de juiste woorden en
mooiste zinnen uit. Maar ik
heb net geen zin om juist
dan op de tast in het pikkedonker naar een pen op zoek
te gaan. Het lijkt zo helder als
ik de letters voorbij zie huppelen in mijn geest, alsof ze
makkelijk te onthouden zijn.
Maar niets is minder waar.
Ze komen er niet eens op die
manier uit, alsof mijn
geest en mijn spraak
ineens tegenpolen zijn,
heel vreemd. Zal vroeger
naar bed gaan helpen
misschien?

Mandy Schoorl

Nathaly Masclé laat jazz liefhebbers genieten
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 12 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 11 en
de verdere in week 11 door het college genomen besluiten
zijn in week 12 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 maart 2015

De onderwerpen van deze vergadering:
Hamerstuk
Verklaring van geen bedenkingen Prinsessepark
Bespreekstuk
Uitgangspunten Huisvestingsverordening 2015
Lijst ingekomen post
Verslag 3 maart 2015
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De vergadering begint om 20.00 uur
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag”).

Evenementenvergunning

Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting
Sportevenementen Le Champion voor de Runner’s World Zandvoort Circuit Run die plaatsvindt op zondag 29 maart 2015.

Bekendmaking mandaat- en volmachtbesluit planschadeovereenkomsten ex. artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening

De burgemeester en het college van burgemeester en
wethouders hebben ieder, voor zover het hun bevoegdheden betreft, op 3 maart 2015 besloten de bevoegdheid tot
het aangaan van planschadeovereenkomsten als bedoeld
in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening te mandateren en
volmacht te verlenen voor het ondertekenen van planschadeovereenkomsten aan het afdelingshoofd Ontwikkeling en
Beheer. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie.
Het mandaat- en volmachtbesluit ligt zes weken voor een
ieder ter inzage bij de centrale balie.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Ir. G. Friedhoffplein 1, plaatsen dakkapellen, ingekomen 06

maart 2015, 2015-VV-049.
- Boulevard Paulus Loot 31, bouw garage op souterrain niveau, ingekomen 10 maart 2015, 2015-VV-050.
- Thorbeckestraat 7, splitsen winkelruimte tot twee afzonderlijke winkelruimtes, ingekomen 10 maart 2015, 2015VV-051.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

Verkeersbesluiten

• 19 maart 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/CT/2015/02/001435 voor Koningsnacht en Koningsdag. Het verkeersbesluit houdt in dat straten in het
centrum (Prinsesseweg, Louis Davidsstraat, Swaluëstraat,
Kleine Krocht, Gasthuisplein en haltestraat) worden afgesloten voor het verkeer vanaf 26 april om 18:00 uur tot 27
april om 23:00 uur.
• 12 februari 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/CT/2015/01/001779 voor Runner’s World Zandvoort
Circuitrun. Het verkeersbesluit houdt in dat de Brederodestraat, Boulevard Paulus Loot, Seinpostweg, Badhuisplein,
Wagenmakerspad, Gasthuisplein, Kleine Krocht, Haltestraat,
Zeestraat, Van Speijkstraat, Burgemeester van Alphenstraat
de hele dag of een gedeelte van de dag afgesloten zullen
zijn voor verkeer.
De verkeersbesluiten zijn in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in
het gemeentehuis.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang Paulus Loot 1-Z, uitbreiden clubgebouw,
verzonden 09 maart 2015, 2014-VV-178.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Help mee als vrijwilliger tijdens NL Doet
Op 20 en 21 maart wordt weer de landelijke vrijwilligersactie NL Doet georganiseerd. Ook Amie heeft zich weer aangemeld met verschillende klussen die op zaterdag 21 maart
worden uitgevoerd. Voor de volgende klussen is men nog
op zoek naar vrijwilligers.
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Bij Ontmoetingscentrum Het
Juttershuis, Burgemeester Na
wijnlaan 100, staat een Lente
schoonmaak gepland. Van
10.00 tot 13.00 uur worden de
twee ruimtes schoongemaakt
en de ramen beplakt met folie.

Bij Woonzorgcentrum A.G. Bo
daan in Bentveld wil men de
binnentuin bij ’t Middelpunt
opknappen, zodat voortaan
bewoners op stahoogte ook
zelf kunnen tuinieren en kruiden kweken. Deze actie staat

gepland van 10.00 tot 14.00 uur.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? U kunt bellen met Ria
Winters (023-5103048) of haar
een e-mail sturen:
r.winters@amie.nl.
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‘Pop Up Zandvoort’ nu echt gestart
Vorig jaar heeft de gemeenteraad de retail- en horecavi-

sie vastgesteld. Voor kwartiermaker DNA Retail en Horeca

Pascal Spijkerman aanleiding om te starten met concrete
acties, waarvan afgelopen maandag een begin is gemaakt
met een bijeenkomst in Jupiter Plaza.

kwartiermaker, de plek bij uitstek waar de Zandvoorter zijn
dagelijkse boodschappen haalt.
“Zo hebben ook de Haltestraat
en de Kerkstraat een eigen karakter”, aldus Spijkerman.
De doelstelling is te komen tot
een uitvoeringsconvenant waar
alle betrokken partijen mee uit
de voeten kunnen. Dat varieert
van ondernemers in de vastgoed
en makelaardij tot de bewoners
en van de winkeliers (retail) tot
de horeca. Daarvoor zullen de
komende weken verschillende
themabijeenkomsten worden
georganiseerd, die telkens in een
ander leegstand pand worden
gehouden.

Kwartiermaker Pascal Spijkerman spreekt de belangstellenden toe

H e t m a n d a at wa a r m e e
Spijkerman begint, is zijn mandaat dat binnen de grenzen valt
van de vastgestelde retail- en
horecavisie. Uitgangspunt is
dat alle ondernemers elkaars
belangen willen zien en elkaars
meningen respecteren. Het doel
is om ondernemend Zandvoort
weer op de kaart te zetten in een
tijd van webshops op het inter-

net en het teruglopende aantal
winkelbezoekers.
Waar het volgens Spijkerman bij
zijn presentatie vooral op aan
komt, is een collectieve boodschap. Zo noemt hij het Kerkplein
als voorbeeld voor horeca met
een dagzaak, hoewel daar ook
weer uitzonderingen op zijn.
De Grote Krocht is, volgens de

Ook wethouder Gerard Kuipers
deed een duit in het zakje. Hij
vindt het vooral belangrijk dat
er een toekomstbestendig ondernemersklimaat in de badplaats moet zijn. Het streven is
dat begin mei alle betrokkenen
een handtekening zetten onder
een convenant dat vervolgens
samen verder zal worden uitgedragen. Komende maandag is er
vanaf 20.00 uur een themabijeenkomst voor de vastgoed en
makelaardij in Far Out Lounge,
boven de Hema.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt
zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Entree Zandvoort

‘t Wapen van Zandvoort bestaat in 2015 maar liefst 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan worden het hele jaar door tal van leuke activiteiten
gehouden. Brigitte en Rob, de huidige eigenaren, willen door middel van redactionele advertenties terugblikken op de historie van ‘t
Wapen, maar ook vooruitkijken naar een nieuwe toekomst van dit
prachtige etablissement.

Gezelligheid sterke wapen
‘t Wapen van Zandvoort kent een rijke historie met ups en downs.
Frits van Loenen Martinet en zijn vriendin Wieke Heierman kun
je echte stamgasten noemen. Frits: “Ik kwam er voor het eerst
in 1986. In die tijd floreerde de horeca in Zandvoort en dus ook ‘t
Wapen. Het voelde er als een soort familie. Er kwam voornamelijk
een ouder publiek. Het was er altijd gezellig.”
Wieke vult aan: “Daar zorgde Jos Stokman grotendeels voor. Met
hem achter de tap gebeurde er van alles. Zo stond er op de bar
altijd een mandje eieren. Als Jos een uitgelaten bui had, vlogen
de eieren door de zaak.” Frits weet nog een leuke anekdote: Soms
had Jos plotseling de Griekse kolder in zijn kop. Dan werden na het
eten de borden geheel volgens Griekse traditie kapot gegooid. Dat
vond eigenaar Lennart de Brabander minder leuk, maar wij lagen
dubbel van het lachen.”

Gezelligheid terug

Ook na die glorietijd bleven Frits en zijn vriendin Wieke deze bruine kroeg trouw. “Ik heb verschillende eigenaren zien komen en
ook weer gaan. Nu met Brigitte en Rob als uitbaters vind ik in ’t
Wapen weer de gezelligheid van die jaren 80. Ze doen het heel
goed. Brigitte achter het fornuis en Rob als gastheer achter de tap.
Onlangs mocht ik voor een select gezelschap als gastkok optreden,
iets wat ik in de beruchte jaren 80 al eens eerder had gedaan. Was
heel leuk om te doen, maar wel spannend.”

Nergens kom ik zoveel hondenpoep tegen op straat als in mijn woonplaats, Zandvoort. Vanochtend was het
weer schrijnend. Lopend langs de boulevard was het, zoals helaas gebruikelijk, oppassen geblazen. Bij
de Koper Passerel (de route voor de meeste toeristen van station naar strand) was het helemaal raak.
Maar liefst negen grote hopen op dat kleine stukje. Hoe moet het zijn voor een toerist die met de trein in
Zandvoort aankomt? Eerst door de drollen heen, langs de puinhoop van de mislukte sloop van het zwembad
en dan het trapje op met nog meer hondenpoep. Ik zou me gelijk omkeren en de volgende trein terug nemen.
Het mooie gedachtegoed van het plan Entree Zandvoort komt maar niet van de grond. Naast de fysieke
aanpassingen zal er iets qua mentaliteit moeten veranderen. Er zijn blijkbaar dorpsgenoten die ’s nachts de
deur open doen om de honden hun behoefte waar dan ook te laten doen. Kunnen de hondencontroleurs niet
een paar keer ’s nachts op pad? Loslopende honden zonder begeleiding kunnen dan naar het asiel worden
gebracht en pas opgehaald worden na betaling van een fikse boete. Van de opbrengst kan de gemeente dan
een paar medewerkers of uitkeringsgerechtigden met drollen-stofzuigers inzetten.
Ik ben zo trots op ons dorp en ik voel mij bevoorrecht dat ik in Zandvoort mag wonen. Steeds vaker schaam
ik mij echter diep voor de indruk die veel bezoekers van Zandvoort zullen krijgen.
Met vriendelijke groet,
John Bond

Parkeren Burg. Engelbertsstraat is een ramp
Het parkeren op de Burg. Engelbertsstraat is een ramp voor de bewoners, zelfs in het laagseizoen. De
gasten van o.a. het Beach Hotel en andere hotels in de omgeving kunnen hun auto in de straat parkeren.
Soms staan deze een week lang ongebruikt geparkeerd. Na 15.00 uur is er bijna geen plek meer te vinden.
Hoe zal dat worden als het straks zomer wordt?
Het parkeerterrein 100 meter verderop staat zo goed als leeg maar is verboden voor bewoners. Waarom
de hotelgasten niet 100 meter laten lopen naar het parkeerterrein of de bewoners toestemming hiervoor
geven?
T. de Boer

Frits van Loenen Martinet en zijn vriendin Wieke Heierman voelen zich (weer)
helemaal thuis bij ‘t Wapen van Zandvoort.

Verjonging

Frits ziet de laatste tijd tot zijn genoegen weer oude klanten uit
de glorietijd terugkomen in ‘t Wapen. “Daarnaast, en daar zullen
Brigitte en Rob blij mee zijn, zie ik ook een jonger publiek binnen
komen, veelal in grote groepen. Als dat zo doorgaat zie ik de gouden
tijden uit de jaren 80 terugkeren.”

Agenda

Zaterdag 21 maart vanaf 21.00 uur: GOLDEN OLDIES PARTY met
muziek uit de 60, 70 en 80. Live optreden van zanger Mark Meijer.
Zondag 29 maart vanaf 16.00 uur: PAPA LUÏGI e AMICI met een
muzikale ode aan alle deelnemers van de Circuitrun, die langs ‘t
Wapen komen.
Maandag 6 april (Tweede Paasdag) vanaf 12.00 uur: GEZELLIGE
PAASBRUNCH. Kosten € 17,50 per persoon. Alleen op reservering
via wapenvanzandvoort@kpnmail.nl, Facebook privé bericht of
tel 023-7431556.
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Zandkorrels
TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Bouwbedrijf STRAK
Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk. Meubels
op maat gemaakt.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52
....................................................

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen en
buiten schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038

Aanbieding van de
maand maart bij
Boudoir by Sara:
een nieuwe set
naturel acryl nagels
voor 37,50 ipv 47,50.
Een nieuwe set
french acryl nagels
voor 47,50 ipv 57,50.
En een nieuwe set gellak
voor 20,00 ipv 27,50.
Bel voor meer info
of afspraak: 5732900
of mail: saradejong2@
hotmail.com
Je handen zijn je
visitekaartje en eerste
indruk, wij zorgen ervoor
dat die perfect is!
....................................................

Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
....................................................
Schoonmaakster
heeft tijd over
voor schoonmaakwerk
bij u thuis
of op uw bedrijf.
Betrouwbaar en goed.
Vraag naar onze
lage tarieven
Tel. 06-84772750

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................

Garage te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744
....................................................

Gaat u trouwen of
heeft u een feestje?
Onair-Events helpt
u graag verder.
Of het nou de muziek
is of de organisatie
rond uw feest...
wij maken het compleet.
NIEUW:
Drive-In shows!
Meer info tel. 06-19427070
of www.onair-events.nl
....................................................

Te koop aangeboden:
Nieuw:
Elektrisch geel wit
gestreept zonnescherm
in cassette. Afmeting
5,50 x 2,50 meter
Prijs 750 euro
Tel. 06-40453441
....................................................

Bij kapsalon Pronto Hair
in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,
aandacht en gezelligheid,
een moderne en
leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!
Bel voor een afspraak:
5714068
....................................................

Introductieavond
Shiatsu
Donderdag 19 maart,
aanvang 19.00 uur.
Heeft u bepaalde
gezondheidsklachten?
Kom en kijk wat Shiatsu
voor u betekenen kan.
www.muyaki.com
Aanmelden:
06-19992616

Opslagruimte te huur
in Zandvoort-Noord
± 90m2
Ook in gedeeltes
mogelijk.
Prijs notk. Bel voor info:
06-23030013 of 5717805
....................................................

CURSUS
KUNSTGESCHIEDENIS
Vincent van Gogh,
Jan Sluijters en de
Amsterdamse Joffers
Zandvoort
2, 9 en 23 april 2015
drs. Liselot de Jong
Kunst in Vorm
06-48443623
kunstinvorm.ldj@
gmail.com
www.kunstinvorm.nl
....................................................

Te koop:
houten cassette 3 laden,
inh. 8 pers.
zilveren bestek
(800 keur) WMF, 52-delig.
Vaste prijs €400.
Tel. 5716335
....................................................
Gevraagd:
ervaren degelijke
huishoudelijke hulp,
Nederlands sprekend.
Voor 1 of 2 keer
per week in Bentveld.
Tel. 5243200

In Zandvoort en omstreken:

Schilder- en klusbedrijf Peter
Schilderwerkzaamheden binnen en buiten
KWALITEIT voor een redelijke prijs
Gespecialiseerd in houtrotreparaties
Vraag vrijblijvend een offerte aan,
ik kom graag bij u langs.
Tel. : 023-5733659
Mobiel: 06-22409492
E-mail: peterlink@xs4all.nl

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Uw sloggi dealer

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Haltestraat 55
Tel. 023 571 28 39

Tevens door u in te vullen:

Zondag en
maandag gesloten

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o
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2+1 Geldig op alle sloggi’s.
De goedkoopste is gratis.
Zolang de voorraad strekt
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Biljart

Hockey - dames

Mooie driebandenwinst
Hoewel geen van de drie Café Keur driebandenteams voor het einde van deze regio-competitie
een echte toppositie zal bereiken in hun poules, waren de uitslagen van vorige week zeer posi-

tief te noemen. Team 2 en team 3 zijn uitgespeeld, team 1 speelde dinsdag de laatste wedstrijd.

Matig seizoen voor driebanders

Team 1 wist in een uitwedstrijd Spoorloos 1 met maar
liefst 15-3 te verslaan. Henk
v.d. Linden scoorde eenmaal

sterk in 22 beurten. Jeroen v.d.
Bos en Martin Spaans wisten
zelfs tweemaal royaal te scoren. Spaans deed dat zelfs een-

maal in 9 beurten. Ook team
2 versloeg in een spannende
uitwedstrijd Bremmetje 1 met
aansprekende cijfers van 13-6.
Tweemaal winst voor Louis v.d.
Mije, eenmaal voor Frans Blom
en een winst en een gelijkspel
voor Theo Keur. De thuiswedstrijd van team 3 tegen De
Daltons werd helaas verloren
met 5-11. Chris Alken wist, net als
Ton Ariesen, eenmaal te winnen.
Edwin Ariesen had in tegenstander Rob Kuyer tweemaal
een te sterke tegenstander die
hem geroutineerd aan de kant
speelde. De 18 weken durende
competitie is afgelopen week
tot een einde gekomen.

Basketbal - dames

Teamprestatie zorgt voor winst
De basketbalsters van The Lions hadden flink wat afzeggingen. Gelukkig kon coach Wendy Bluijs een beroep doen op
3 speelsters uit het U20 jeugdteam en was Ingrid de Boer
genegen om eveneens haar wedstrijdtenue aan te trekken.
In de eerste periode moest er
nog even aan elkaar gewend
worden, wat niet meer dan logisch is als meer dan de helft van
het team normaal ergens anders
speelt. De eerste 7 punten waren voor Britt Leferink (U20), die
het vizier weer eens op scherp

had staan. “Verdedigend stond
het ook goed, maar we konden
geen voorsprong nemen omdat
we zelf te veel ballen misten”,
aldus Bluijs. De ruststand was
19-20. Na de rust ging Lions er
vol goede moed tegenaan. De
aanval ging beter lopen en de

Komende zaterdag spelen
de Zandvoortse dames om
15.40 uur in de Amsterdamse
Apollohal tegen het derde team
van BV Amsterdam.

Kinderen uit groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs kunnen zich vanaf heden inschrijven voor

blok 4 van de JeugdSportPas. Er zijn al ongeveer 100 aanmeldingen binnen voor dit blok.
Met name hockey en mountainbike zijn populair. Andere sporten in blok 4 zijn midgetgolf
(ook voor ouders samen met hun kind), ballet en scouting.

kiezen van de sport die het best
bij hen past, zullen zij langer plezier beleven aan sporten. Mochten
ze toch willen wisselen van sport,
dan hebben zij genoeg ervaringen
opgedaan om een goede keuze
te maken. Aan sommige sporten
kunnen ook ouders deelnemen.

nis maken, zodat zij nu of op een
later moment een goede sportkeuze kunnen maken. Door het

ZHC heeft afgelopen zondag niet kunnen winnen van op-

ponent Hurley. Zandvoort was met slechts 10 speelsters

naar Amstelveen vertrokken en kreeg dan ook met 5-2 klop.
“Helaas kregen we een snelle
tegengoal en liepen we meteen
achter de feiten aan”, meldde
Julia Buchel na afloop. Gelukkig
voor Zandvoort maakte Sharon
Kreuger met een snoeiharde bal
hoog in het doel even later de
gelijkmaker. Echter door een
aantal fouten in de verdediging
was de stand bij rust al opgelopen naar 4-1. “Na de rust hebben we Hurley flink onder druk
gezet en na een aantal mooie
aanvallen en kansen kwamen we op 4-2 door een mooi
doelpunt van Nina Koemans”,
aldus Buchel. Daarna bleef
de wedstrijd lang spannend.
Hurley kreeg ook kansen, maar
Zandvoort bleef in de wedstrijd
door goede reddingen van keepster Nienke van Dam. Ook ZHC

kreeg nog kansen maar die gingen er helaas niet in. Vlak voor
het laatste fluitsignaal scoorde
Hurley de laatste van de wedstrijd en werd de eindstand bepaald op 5-2.
Komende zondag spelen de
dames van ZHC om 14.00 uur
thuis tegen Westerpark.

Nieuwe kledingsponsor

Toch was er ook goed nieuws
voor ZHC. De komende vijf jaar
is Huijg Sport Haarlem de nieuwe kledingsponsor van de club.
De nieuwe kledinglijn is van het
merk Reece Australia. Reece is
al jaren een bekende naam in
de hockeywereld en onder andere kledingsponsor van de
Belgische en Duitse nationale
teams.

dames konden elkaar beter, en
vooral gemakkelijker, vinden. De
wedstrijd werd dan ook gewonnen met 47-40. Een echte teamprestatie dus. Britt Leferink was
met haar 11 punten de enige
speelster die in de dubbele cijfers kwam.

Mountainbike en hockey populair
bij deelnemers JeugdSportPas

Bij de JeugdSportPas gaat het er
om dat de kinderen met een zo
divers mogelijk sportaanbod ken-

ZHC niet opgewassen
tegen Hurley

Inschrijven kan nog tot en met
28 maart via www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. Op deze
website is ook meer informatie
over de sporten te vinden, evenals
het complete JSP schoolrooster.

Ilse Huijg van Huijg Sport met leden van de sponsorcommissie ZHC

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van
alles wat in Zandvoort leeft.

Administratiekantoor
K. Willemse
Agreable
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Centerparcs Park
Zandvoort
Circus Zandvoort
CoolXperts
De Meester, Drank- en
Spijslokaal
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Plein
Kroon Mode
Kwekerij Van Kleeff
Michael Westerhof
MMX Italiaans Restaurant

Mollie & Co
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
ONS paviljoen 11
P.M.K.
Pakhuis, Het
Paviljoen Jeroen
Pluspunt
Radio Stiphout
Rosier Coaching
Schilder- en klusbedrijf
Peter
SH Slotenservice
SKiP
Strandpaviljoen PlaZand
Tea, Chocolate & More
Transportbedrijf
Van der Veld
Tromp, Kaashuis
Uitvaartverzorging Erika
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Bedrijvengids pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Meer klanten met digitale nieuwsbrieven?
Vraag de gratis emailmarketingscan aan!
www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

ZATERDAGHULP GEZOCHT
Interesse? Loop eens binnen

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

De tijd vliegt......
al bijna 22 jaar gezelligheid en lekker
eten aan het einde van de Haltestraat!
Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!

KLUSSEN-RENOVATIE-BOUW
van A tot Z

PMK

06 - 44 875 212

pmk@live.nl
facebook.com/PMKbedrijf

CARAVANS & CAMPERS

16

Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen: Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl
Ronald Arnoldt: 06 – 21258459 • ronald@zandvoortsecourant.nl
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Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld
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maandelijkse
wandelingen van
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Rotary maakt
zich op voor
Circuit Run
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Een glimp van de onsverduistering

Halve auto gestolen

Het idee dat de maan voor de zon zou schuiven en daarmee de aarde zou verduisteren,

In de nacht van zondag op maandag is een halve, spik-

meen plaats, maar vooraf was al duidelijk dat er in Nederland vanwege de bewolking

wijl de eigenaresse in dromenland was, hebben de

gaf bij flink wat mensen een wat zenuwachtig gevoel. Afgelopen vrijdag vond dit fenonauwelijks iets van te zien zou zijn.

Misschien een beetje een sombere, maar toch ook een heel bijzondere foto van
de zonsverduistering | Foto: Dick ter Heijden

Toch had fotograaf Dick ter
Heijden goede hoop een glimp
te kunnen ontdekken en vast te
leggen. Na veel geduld werd het
lange wachten beloond. In een
mum van tijd, hooguit een seconde of zes, was het verschijnsel waar te nemen vanuit zijn
eigen woonplaats. Uiteraard
had hij zijn camera gereed en
wist hij enkele plaatjes te schieten. Vol trots dat hij, waarschijnlijk als een van de weinigen in
Zandvoort, het was gelukt om
de zonsverduistering van vrijdag 20 maart te fotograferen.

Man valt van steiger in Kerkstraat
Dinsdagmiddag is een man ernstig gewond geraakt nadat hij
van een steiger is gevallen. Hij
was aan het werk aan de gevel
van een winkelpand, toen hij
even na 16.00 uur naar beneden viel en op zijn hoofd terecht
kwam. De politie was snel ter
plaatse en niet veel later ook een
ambulance. Ook het traumateam
kwam per helikopter, die landde
op het Badhuisplein, om de man
te verzorgen. Nadat het slachtoffer enigszins gestabiliseerd was,
is hij voor verdere behandeling
naar het ziekenhuis vervoerd.

De Mannetjes

Voorlopig geen
afschot herten

splinternieuw, auto gestolen uit de Lorentzstraat. Terdieven toegeslagen en de volledige voorkant (bumper,
grill, spatboarden en motorkap) weggenomen.

Gloednieuwe auto gestript

Toen de eigenaresse van de
auto maandagochtend naar
haar werk wilde gaan, constateerde ze de diefstal. Hoe groot
de schade exact is, valt nog niet
te vertellen maar bekend is dat

18 april 2015
Retail, horeca en vastgoed:
kom maandag 30 maart van 20-22u
naar Café René, Haltestraat 18!
Zie verder pagina 24.

dergelijke onderdelen vaak snel
na de diefstal worden geëxporteerd. De kans dat de originele
onderdelen weer op zijn plaats
kunnen worden gezet is dus
zeer klein.

Win jij een jaar lang
dagelijks gratis een
portie zelfgemaakte patat?
Zie
HetPleinFastFood
Kerkplein 12 | Zandvoort

Asfalteringswerkzaamheden Hogeweg.
Kijk op pagina 12
Gemeente Zandvoort

‘Schiet mij maar lek…’
1

Politiek verslag

Waterstanden
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Burgerlijke stand

Raadsvergadering d.d. 24 maart

Hertenoverlast wordt voorlopig niet
bestreden met afschieten
Alhoewel er weinig punten op de agenda van
de raadsvergadering stonden, gaf het bespreekpunt huisvestigingsverordening en het interpellatieverzoek VVD met betrekking tot herten en
participatie, veel reden voor opheldering en het
stellen van vragen. Het agendapunt nieuwbouw
Prinsessepark werd met het intrekken van de
zienswijze tegen het ontwerp-omgevingsvergunning een hamerstuk.

16 maart - 22 maart 2015
Geboren:

Rens, zoon van: de Jong, Berend en: Filmer, Milou
Jacien Alan, zoon van: Corlett, Jeffrey Alan en: Nijenhuis,
Irina Everdina
Aurora Helena, dochter van: van Dam, Sjors Cornelis
Johannes en: Schildmeijer, Marie Agnetha

Interpellatie VVD

Ondertrouwd:

van den Hoed, Jaap en: Verzijlbergh, Freya Odyne Laetitia

Getrouwd:

Van Veen, Anthonius Nico en: Klaassen, Lubberdina
Wilhelmina
Misset, Timotheüs Renke en: van der Klauw, Maxine Alyssa

Overleden:

Mensink, Roland, geb. 1945
Kits, Dirk Laurens, geb. 1947
Blaauwhof, Simon Petrus Maria, geb. 1930

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. T.G. van der Linden
RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
10.00 uur mevr. M.J.M. Boddaert
RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastor-diaken G.J. van der Wal
Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort

Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

ging heeft gedaan en hij
vindt dat de sociale woningbouw in Zandvoort
wordt verkwanseld. Fred
Kroonsberg (CDA) stelt
dat de bevolking met de
verruiming van de regio
nu een bredere woonkeuze kan maken. Nadat
er over en weer genoeg
was gezegd over het onderwerp waren bij stemming de fractie van de
VVD en Han Cohen (GBZ)
tegen de huisvestigingsverordening.

Spinning demonstratie in de Haltestraat

Gert Toonen (PvdA) is blij
dat het college het besluit
niet heeft teruggedraaid,
“want deze woonproblematiek is in alle gemeenten gelijk en Zandvoort
moet eens af van zijn
Calimero gedrag.” Willem
Paap (SZ) wil voortaan
eerst de criteria weten
voordat het naar de regionale werkgroep gaat.
Vervolgens wilde Jerry
Kramer (VVD) van wethouder Liesbeth Challik weten
of zij haar toezegging in
de laatste commissievergadering met betrekking

tot de pilot IJmond-ZuidKennemerland alsnog
gaat herstellen. Challik
beaamt dat zij mogelijk
verwarring heeft gezaaid
maar bij nadere informatie blijkt dat in 2008 de
toezegging van de raad
om niet deel te nemen aan
een gelijksoortig pilot met
de gemeente Velsen, niet
meer relevant is. Immers,
zoals ook PvdA, GBZ en
D66 stellen, zijn de tijden
veranderd en daarbij ook
de indeling van de regio.
Kramer merkte op dat de
wethouder in de commissie een keiharde toezeg-

Er vond een wisseling
plaats van voorzitterschap. Astrid van der Veld
(GBZ) nam de hamer over
vanwege de betrokkenheid van burgemeester
Niek Meijer als portefeuillehouder met betrekking tot overlast herten
uit de Amsterdamse
Wa t e r l e i d i n g d u i n e n .
Belinda Göransson (VVD)
kreeg de gelegenheid om
haar verzoek voor te lezen
waarbij ze aan het eind
van haar betoog twee vragen aan het college stelde.
Ten eerste vindt de VVD
dat het college in strijd is
met zijn eigen coalitieakkoord als het gaat om participatie en ten tweede wil
de VVD weten hoe vaak
de gemeente Zandvoort
het afgelopen jaar con-

tact heeft gezocht met
gemeente Amsterdam.
Meijer legde uit dat ook
het college het beleid
niet met plezier heeft ingesteld, “het belang van
de veiligheid staat echter
voorop”. Het college staat
open voor suggesties
maar niet iedere suggestie is op termijn mogelijk,
gemeente Amsterdam
is de eigenaar van het
duingebied en draagt de
verantwoording van het
beheer van de overpopulatie. Daarbij zal er een
dialoog gevoerd moeten
worden tussen Zandvoort
en Amsterdam. Zolang
er geen duidelijkheid is
over aansprakelijkheid bij
schade met betrekking tot
het afschieten van herten
zal het beleid, afschieten
van herten in bebouwde
kom, niet worden uitgevoerd.
Nadat ieder raadslid zijn
mening met of zonder
suggesties gaf, verzocht
de raad het college met
klem om zo spoedig mogelijk contact op te nemen
met Amsterdam. Na een
schorsing stelde de VVD
vast dat het college gefaald heeft in zowel participatie als communicatie,
de motie die aanvankelijk
zou worden ingediend,
werd ingetrokken.

Spotlight
26 maart 1965
Al 50 jaar happy
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Voorheen werd gesproken van ‘festiviteiten rondom de
circuitrun’. Dit jaar spreekt de organisatie van ‘Sportfeest

‘Geen inzet hulpdiensten
in verkiezingscampagne’

@ Zandvoort’. Komend weekend staat namelijk bol van de

PvdA-raadslid Gert Toonen is het een doorn in het oog dat

niseerd om het de sporters, de bezoekers en de bewoners

taris Fred Teeven (VVD), de politie en de reddingsbrigade

sportieve activiteiten en daaromheen wordt veel georganaar de zin te maken.

de VVD, tijdens het werkbezoek van toen nog staatssecre(ZRB) voor hun karretje spanden. Zij hebben hand en spandiensten ten gunste van de VVD verleend en dat kan volgens Toonen nooit de bedoeling zijn geweest, zeker niet in
verkiezingstijd.

Spinning demonstratie in de Haltestraat

Zaterdag is er het wandelevenement ‘De 30 van Zandvoort’
(5998 deelnemers) en het
mountainbike evenement
‘Zandvoort-Katwijk-Zandvoort’
(>700 deelnemers). Zondag
volgt het fietsevenement ‘De
Omloop van Zandvoort’ (1887
deelnemers) en de nog altijd zeer populaire ‘Circuitrun’
(13014 deelnemers).
Sportfeest @ Zandvoort is dus
de naam voor het hele weekend, waar in totaal ruim 20.000
sporters aan meedoen. Voor
Zandvoort een enorm sportief
uithangbord en uiteraard ook
voor de bewoners een prachtig
feest. Zaterdag zijn er optredens van zanger Mike Daane
en een balletuitvoering op het
Kerkplein. In de Haltestraat
worden bloemen aan de wandelaars uitgedeeld (hoek Neuf),
loopt een dixielandband en het
muziekpaviljoen is gevuld met
de Airborne Mallet band. Op het
Raadhuisplein staat het toeristentreintje klaar om de wandelaars terug te brengen naar het
circuit en is voor de kleinsten
een springkussen opgesteld.
Zondag worden de ‘runners’

aangemoedigd door muziekkapellen op de boulevard (bij
de op- en afgang), bij Holland
Casino en in de Burg. van
Alphenstraat. In de Haltestraat
is er de spinning demonstratie
van Marcel van Rhee en diverse
horeca ondernemingen moedigen de lopers aan met drinken
en stukjes fruit.
De organisatie hoopt dat de
bewoners aan de diverse routes hun huis versieren en de
vlag uithangen. Ondernemers
kunnen door speciale aanbiedingen de sporters in het dorp
vermaken. De organisatie heeft
er heel veel zin in en hoopt dat
u dat ook heeft.

Rotary

Rotary Club Zandvoort, de
grondlegger van de Circuit Run,
heeft ieder jaar een ander goed
doel waarvoor geld wordt ingezameld. Dit jaar is dat Stichting
Melanoom. Een van de acties
die de Rotary onderneemt om
geld in te zamelen is het verkopen van soep en broodjes. Dat
doen zij langs het parcours, in
het centrum tegenover Laurel
en Hardy.

Cartoon - Hans van Pelt

Column

Was het een werkbezoek of campagne voeren? | Foto: Rob Bossink

“De ZRB is zwaar door de gemeente gesubsidieerd en dient
zich hier verre van te houden.
Het is niet goed als de plaatselijke dienders zich openlijk, en
in uniform, met politiek gaan
bezighouden”, is het bezwaar
van Toonen. Hij wilde van het
college weten wat men hiervan
vindt en schreef een brief.
Het college heeft zijn vragen
beantwoord maar Toonen is
niet bepaald gelukkig met de
antwoorden en daarom stuurde hij een tweede brief. “Het
college wekt de indruk dat
een en ander spontaan is ontstaan tijdens het werkbezoek,
maar informatie van onder andere de voorzitter van de ZRB
maakt duidelijk dat er vooraf

een verzoek is ingediend om
Teeven te begeleiden”. Iets dat
door een aantal leden van de
reddingsbrigade overigensals
ongewenst werd ervaren.
“De PvdA is er niet op uit een
politieke rel te creëren. Maar
wij willen wel aan de orde
stellen dat er niet goed is nagedacht over de scheiding van
een officieel bezoek van een
staatssecretaris enerzijds en
het campagnefeestje van een
politieke partij anderzijds”, aldus Toonen. “In het glazen huis
waarin bestuurders zitten en
het toch al slechte imago
waarin de politiek momenteel
verkeerd, is zorgvuldigheid in
ons handelen een eerste vereiste”, sluit hij af.

Politiebericht

Mishandeling na
verkeersconflict
Zondagmiddag heeft de politie een 40-jarige man uit

Zandvoort aangehouden na een verkeersconflict. De auto-

mobilist wordt ervan verdacht zijn voorganger te hebben
mishandeld en vernielingen aan zijn auto te hebben aangebracht.

Een 18-jarige man uit
Lichtenvoorde reed over de
Bloemendaalseweg toen een
automobilist die vlak achter
hem reed meerdere malen toeterde. De auto bleef achter hem
rijden en in de omgeving van de
rotonde bij de Militairenweg,
haalde de bestuurder de auto
voor hem in. Deze dwong de
bestuurder te stoppen, waar-

na hij de autoruit vernielde en
tegen het portier trapte. De
verdachte sloeg de man, die
nog in de auto zat, meerdere
malen tegen zijn gezicht en
bovenlijf. Vervolgens reed de
verdachte weg. Doordat een
getuige een kenteken had
gezien, kon de politie de verdachte opsporen en thuis
aanhouden.

… komt na de hertenoverlast
de volgende dierenoverlast
eraan. Ik hoorde namelijk vanochtend, tussen het gezang van
de merels door, het gekrijs van
de meeuwen. Niet dat het momenteel irritant is maar wel als
straks de eieren zijn uitgebroed.
Dan is het te laat!
Vorig jaar gaven bewoners
en bezoekers van Zandvoort
aan dat zij last hadden van de
meeuwen. Niet alleen het gekrijs heel vroeg in de ochtend
wekte veel irritatie, ook in het
kapen van voedsel bij viskarren
en terrasjes waren de ‘snaaiers’
actief. Vooral kleine kinderen die
lekker een visje of patatje zitten
te eten schrikken enorm van de
knots van een meeuw die een
aanval pleegt op hun lekkernij.
Vorig jaar liep op het terras
bij een strandpaviljoen het
bedienend personeel met waterpistolen. Zodra een meeuw
neerstreek op het terrasscherm
werd het waterpistool op de
meeuw gericht. In het begin
werkte dit ‘wapen’ perfect maar
later hadden de meeuwen het
in de smiezen; je visje, bitterbal
en andere eetbare waar werd
vakkundig van je bordje gepikt.
Als dank moest je goed uitkijken dat je geen uitwerpsel op
je schouder kreeg!
Natuurlijk hoort een meeuw
bij de kust, dat hoor je mij niet
zeggen. Maar het agressieve
gedrag van deze dieren is echt
abnormaal. Sommige gemeenten nemen maatregelen, maar
overlastbestrijding is niet landelijk geregeld omdat veel
meeuwensoorten beschermd
zijn. In Zandvoort werden speciale vuilniszakken uitgedeeld die
meeuw-proof waren. Ook werd
er geadviseerd de meeuwen
niet bij te voeren om ze niet
nog luier en brutaler te maken.
Vervolgens hebben alle maatregelen weinig geholpen. Vorig
jaar heeft het CDA Zandvoort
een motie ingediend om meeuweneieren weg te halen en te
vervangen door kunsteieren.
Maar ook dat blijkt lastig want
daarvoor moet men een ontheffing aanvragen bij het ministerie. Om de overlast dit
seizoen voor te zijn zal er
actie moeten worden ondernomen. Wie voelt zich
geroepen?!

Nel Kerkman

Sportfeest @ Zandvoort
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KONINGSDAG
27 APRIL 2015
Op WOENSDAG 8 april kunt u
weer een marktkraam huren voor de

ROMMELMARKT

Evenementenagenda

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

27

Tagliata Romana

Let op: per persoon kunt u maar één kraam huren.
(In totaal zijn 100 kramen beschikbaar)

Hollandse garnalencocktail

of

evenement

29
29

Omloop van Zandvoort - Wielerevenement
Circuit Run - Hardloopevenement

10

Kalfs rib-eye met rode wijnsaus

17+18 ‘Tante Bella’s Beautysalon’

of

❖

Waarneming

Woensdag: B. van Bergen

O

A t/m K - F. Weenink T. 5712499
L t/m Z - B. van Bergen T. 5719705
Recepten uitsluitend
via tel. 0900-571234

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl

4

Bioscoopprogramma
26 maart t/m 1 april

PADDINGTON (NL)
ZA/ZO/WO om 15.30 uur

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

LANDELIJKE PREMIERE
BLOED ZWEET EN TRANEN
MA om 20.00 uur
Avond met bier en bitterballen

FIFTY SHADES OF GREY  Laatste week!
VRIJ/ZA/ZO om 19.00 uur
DO/DI om 21.30 uur

MICHIEL DE RUYTER  Laatste week!
Tuincentrum

Violen
Vergeetmenieten
Kruiden(planten)
Potgrond en bemesting
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Diverse wijken in Zandvoort
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en
donderdag) de brievenbus van de buren wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te
bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag mee,
je respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en
laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

DO/DI om 19.00 uur
VRIJ/ZA/ZO om 21.30 uur

FILMCLUB:
THE THEORY OF EVERYTHING
Met Eddie Redmayne & felicity Jones
WO om 19.30 uur
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

L

2

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?		
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl

Circus Zandvoort

ZA/ZO/WO 13.30 uur

Vaste bezorg(st)er gezocht

APK Nu:
all-in € 19,95!!!

1

SHAUN HET SCHAAP: de FILM (NL)

Donderdag: F. Weenink
Vrijdag:

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Tiramisu

Huisartsen praktijk
H.A Scipio Blüme

Wij zijn gesloten
van 1 t/m 3 april

BB & The Soulmates - met Zandvoortse gitarist
Freek Volkers. Café Neuf, aanvang 21.00 uur
- Voorstelling van toneelvereniging Wim Hildering. Theater
De Krocht, aanvang 20.15 uur

met champignons, paprika en spek

Roodbaarsfilet met saffraansaus

VRIJWILLIGERS VOOR 27 APRIL

a

‘30 van Zandvoort’ - Wandelevenement
Zandvoort-Katwijk-Zandvoort - Mountainbike-

April

❖

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

APRIL

Museumpodium - Theatervoorstelling ‘Nu even
wel’. Zandvoorts Museum, aanvang 20.00 uur

28
28

om en om gebakken ossenhaas met olijfolie en Parmezaanse kaas

GEVRAAGD:

a

Sportfeest@Zandvoort:

Dit kan in De Krocht vanaf 19.30 tot 20.30 uur.
Prijs per kraam € 25,00.

PARKEREN BIJ OF ACHTER DE
KRAAM IS NIET MOGELIJK!!

maa rt b

c

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Leuke verdiensten!
• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders
bezorging op maandag

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

www.shslotenservice.nl
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Afschieten damherten stuit op
fel verzet in raadszaal
De voorlichtingsavond over het afschieten van damherten
in het dorp heeft tot een hoop commotie geleid. Nadat bur-

gemeester Niek Meijer had uitgelegd wat de bedoeling van
deze maatregel is, werd hij bedolven onder een spervuur

aan vragen en opmerkingen. Duidelijk was dat een meerderheid van de aanwezigen tegen het afschieten is.

Informatiebijeenkomst in het raadhuis over herten

geen herten in het dorp, dus dan
is de uitkomst van de evaluatie:
zie je wel, de maatregel werkt.”
Vanuit de zaal kwam ook een
groot aantal suggesties die de
hertenoverlast zou kunnen tegengaan, zoals het inzetten van
sensoren, iets wat in Overijssel
een succes is gebleken. Al ging
dat daar volgens een deskundige om reeën. Die reageren
volgens haar anders dan damherten.
Dat er teveel herten in de
Amsterdamse Waterl eiding
duinen zijn, ligt voor een
groot deel aan de gemeente
Amsterdam dat geen goed
beheer voert. Burgemeester
Meijer heeft het, zo zei hij, opgegeven contact te zoeken met
de bestuurders in Amsterdam.
“Die krijg je niet te pakken”, liet
hij weten. Vanuit de zaal kwam
een onverwachte handreiking
van iemand die beweerde goede contacten met het hoofdstedelijke gemeentebestuur te
hebben. “Ik ga er voor zorgen
dat de secretaresse van de verantwoordelijke Amsterdamse
wethouder contact met u gaat
opnemen”, klonk het resoluut.

Wat vorige week donderdag
in het raadhuis overheerste bij
de aanwezigen, was de angst
voor ongelukken die bij het
doodschieten van de damherten zouden kunnen gebeuren.
Vooral bij de door het college als
gevaarlijke plek bestempelde
Oranje Nassau School. Een achter de school wonende vrouw
vreesde dat haar man, die ‘s
avonds laat en ‘s morgens vroeg
in die buurt zijn hond uitlaat,
zo maar kon worden getroffen
door een rondvliegende kogel.

Volgens een aantal personen
lagen er slechts drie damherten, waarvan er een onlangs is
afgeschoten omdat hij gewond
was geraakt. Meijer liet weten
dat juist de schoolleiding van
de ONS had aangegeven dat
de herten voor overlast zorgen.
Maar, zo zegde hij toe, als het
inderdaad slechts om drie herten gaat, zal er niet worden ingegrepen. Een bezoeker van de
infoavond suggereerde om de
school te verplaatsen als het te
gevaarlijk wordt…

Hoewel de burgemeester bij
herhaling aangaf dat het afschieten alleen plaats zal vinden bij een zeer onveilige situatie, veroorzaakt door een grote
groep herten, had de zaal daar
weinig vertrouwen in. Er werd
zelfs gedreigd met juridische
stappen als het college de
maatregel niet stopt.

De andere gevaarlijke plek zou
liggen bij het Huis in de Duinen.
Dat daar veel damherten komen, ligt volgens een getuige
aan sommige bewoners van het
tehuis: “Die voeren de beesten
met dozen vol gebak.”

Aan het einde van de avond
werd door Teresa Mok, die een
petitie-actie was gestart die
inmiddels bijna drieduizend
handtekeningen heeft opgeleverd, met klem aan de burgemeester gevraagd om het
besluit tot afschieten te heroverwegen.

De vergunning voor het afschieten in de bebouwde kom
is geldig t/m 31 december. Op 1
juli en 1 oktober zal er een evaluatie plaats vinden. “Overbodig”,
oordeelden een groot aantal
aanwezigen, “in de zomer zie je

Meijer zei dat hij de bevindingen van deze informatieavond
zou bespreken in het college.
De VVD-fractie heeft afgelopen
dinsdag in de raad vragen gesteld over de benadering van de
hertenproblematiek.

Dat bij de Oranje Nassau school
een grote groep damherten de
boel onveilig maakt, werd van
verschillende kanten ontkend.

ZANDVOORT SCHOON!? en de voorjaarsschoonmaak….

Gemeente Zandvoort

Met de lente in het vooruitzicht houden veel inwoners een grote voorjaarsschoonmaak. Maar waar laat je al die ‘opgeruimde spullen’?
• Karton & papier /glas / textiel & schoenen / kunststof verpakking:
in een van de vele bakken die door heel Zandvoort staan
• Klein Chemisch afval: eens per twee maanden bij de Chemokar en
wekelijks op woensdagmiddag bij de Remise
• Koelkasten, wasmachines en elektro-apparaten zwaarder dan 10 kg:
een afspraak maken om op te laten halen
• Grof huishoudelijk afval: zelf wegbrengen naar de milieustraat in
Bloemendaal, Haarlem of Heemstede of laten ophalen op afroep*
• Straat- en zwerfafval rondom je huis: gewoon bijeen vegen en in je
vuilnisbak gooien
• Overhangend groen: afknippen en in je groenbak gooien

*Bij de milieustraat gelden acceptatievoorwaarden voor het aannemen van grof huishoudelijk vuil.
Kijk op www.zandvoort.nl/inwoner/afval_en_milieu voor die voorwaarden en de openingstijden.

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Senioren diner

Maar liefst 71 eters schoven,
verdeeld over twee avonden,
aan in Brasserie Meijershof.
Op kundige wijze werden
de gasten, allemaal leden
van de Seniorenvereniging
Zandvoort, een heerlijk driegangen menu voorgeschoteld. Ook de bediening was
perfect. De organiserende
vrijwilligers van DSVZ zijn nu
al weer druk bezig om de volgende maaltijdsessies voor
te bereiden. Meer weten en
lekker mee eten? Mail of bel
dan naar klaasjearmbrust@
gmail.com, tel. 5717522 of jopievanheumenbrozius@live.
nl, tel. 06-11599320.

Kinderdisco

Vrijdag 27 maart is er weer
een nieuwe kinderdisco bij
Pluspunt. Dit keer met het
thema Zwart - Wit. Kinderen
van 6 tot 12 jaar kunnen heerlijk komen dansen en meedoen met de verschillende
spelletjes. Dit alles wordt
wederom georganiseerd door
een enthousiast vrijwilligers
team van Pluspunt. Vanaf
19.00 uur tot 21.00 uur is iedereen welkom! De dresscode
is: Zwart - Wit! De entree bedraagt €2,- en de disco vindt
plaats bij Pluspunt aan de
Flemingstraat 55. Wie weet
komt De Paashaas net als vorig jaar weer even langs….

Kledinginzamelingsactie

De jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen
in Nood komt er weer aan.
U kunt dan uw gebruikte
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten
plastic zakken inleveren bij
de Agatha kerk, Grote Krocht
45. Inlevermomenten zijn 17
en 18 april van 10.00 tot 12.00

uur. Kleding kan worden gebracht op vrijdag van 19.00
tot 20.00 uur en op zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur. De opbrengst van de ingezamelde
kleding gaat dit jaar naar een
ontwikkelingsproject van
Cordaid Mensen in Nood in
Bangladesh.

Cinema Nostalgie

Samen met Stichting Plus
punt organiseert Stichting
Kunstcircus elke maand
Cinema Nostalgie. Op dinsdag 7 april draait vanaf 13.30
uur de film Michiel de Ruyter,
met Frank Lammers, Sanne
Langelaar en Barry Atsma.
Ontvangst met koffie/thee
en cake vanaf 13.00 uur. De
film begint om 13.30 uur. De
kosten bedragen € 7 inclusief
Belbus, film en koffie. Belbus
reserveren kan via Pluspunt,
tel. 5717373. Losse kaarten
(zonder Belbus) zijn op de
dag zelf à € 6 te koop bij de
kassa van Circus Zandvoort.

Veiligheid bij dementie

Vergeten het gas uit te doen,
vergeten de deur op slot te
doen. Dat zijn zaken die gegarandeerd voorkomen als
iemand dementie krijgt. Het
huis uit gaan zonder sleutel
of de weg kwijt raken komt
ook vaak voor. Het kan soms
tot onveilige situaties leiden. Wat is er aan te doen
en wie kunnen helpen? In het
Alzheimer Café van woensdag 1 april komt het onderwerp ‘veiligheid in en rond
het huis’ aan de orde. In het
gebouw van Pluspunt begint
het programma om 19.30 uur
(tot 21.30 uur). De bijeenkomsten van het Alzheimer Café
zijn voor iedereen die met dementie te maken heeft, zelf
of in zijn/haar omgeving.
5
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10 jarige bestaan van De Zandvoortse Courant blikken wij wekelijks terug in

Sloopwerkzaamheden
Bouwes vatten vlam

de tijd en kijken we wat er tien jaar geleden in de krant stond. Deze week blikken we terug

In het oude zwembad van Bouwes Palace, dat gesloopt

week 08 2005 in de Zandvoortse Courant stond.

kreeg de brandweer het verzoek om poolshoogte te gaan

op het nieuwsbericht ‘Opening van Strandseizoen 2005 in teken van samenwerking’, dat in

Opening strandseizoen 2005

wordt, is maandagavond brand uitgebroken. Rond 20.00 uur
nemen wegens het vermoeden van brand, nadat bij het hotel een sterke brandlucht was waargenomen.

Enthousiasme en de wil om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Dat zijn de

voornemens waar Zandvoort het nieuwe strandseizoen mee ingaat. Na een korte
toespraak namens de strandpachters hijst Burgemeester M.R. van der Heijden de

vlag ten teken dat het strandseizoen 2005 officieel van start kan gaan. “Wij geloven
in kwaliteit; iets dat Zandvoort hard nodig heeft”.

Opening van het strandseizoen was in 2011 voorlopig voor het laatst

Voorzitter van de Strand
pachtersvereniging Hanneke
Mel hield haar gehoor voor
dat haar leden op kwaliteit
willen inzetten. En als het
even kan het hele jaar rond.
In dat verband wijst ze op
het voornemen om meerdere
jaarrondpaviljoens te realiseren. Daarbij hebben de strandpachters duurzaam ondernemerschap hoog in het vaandel
staan.

Anno 2015

Hoe wappert nu de vlag bij
een opening strandseizoen?
Navraag bij bedrijfscontactfunctionaris Hilly Jansen, of
er nog een opening strandseizoen wordt georganiseerd,
geeft Jansen aan dat in 2011
de laatste opening groots
is gevierd in De Haven van
Zandvoort. Echter de gemeente heeft wegens bezuinigingen en omdat er tegenwoor-

dig vijf jaarrondpaviljoens
op het strand staan, besloten geen opening strandseizoen meer te organiseren.
Het enige wat overgebleven
is uit dit evenement is de
hulpverleningsdag, waar alle
Zandvoortse hulpdiensten
informatie verstrekken aan
het publiek. Misschien zou
het toch nog een leuk evenement zijn van de strandpachters, in het kader van de
in 2005 genoemde samenwerking, om een feestelijke
opening van het strandseizoen te organiseren. Nu gaat
de start van het seizoen zonder enige ruchtbaarheid aan
Zandvoort voorbij. Jammer
genoeg kon de krant deze
prangende vraag niet stellen
aan de voorzitter strandpachtersvereniging Rob Petersen,
hij heeft zijn voorzittershamer overgedragen aan een
nieuwe kandidaat waarvan
de naam binnenkort bekend
gemaakt wordt.

Rumoer rond vermagerde paarden
Afgelopen week verschenen er via de sociale media foto’s
van enkele sterk vermagerde Konik paarden buiten het afge-

sloten terrein van het Kraansvlak. Behoorlijk wat Zandvoor-

ters deelden de foto’s en het kwam uiteindelijk terecht op de
Facebookpagina van de Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid. Uiteindelijk kwamen zowel de Dierenbescherming als
de beheerder van de paarden, het natuuronderhoud en be-

grazingsbedrijf Ekogrön met een verklaring op hun website.
Op zaterdag 15 maart kwam
de dierenpolitie in actie toen
duinbezoekers constateerden
dat enkele paarden sterk vermagerd rondliepen in het vrije
duingebied ten noorden van
Zandvoort. De politie bracht de
dieren weer terug in het oorspronkelijk gebied dat voor de
Konik paarden, die in het wild
leven, bestemd was. De paarden waren volgens Ekogrön,
eigenaar van de beesten, door

een vernield hek buiten het beheergebied komen.
De Dierenbescherming meldde:
‘De Dierenbescherming is van
mening dat dieren die ingezet
worden voor begrazing in kleine
omheinde gebieden, waar er
geen sprake kan zijn van natuurlijke populaties (zelf regulerende populaties), verzorgd
moeten worden. Dagelijkse
controle is dan, zeker zo aan

het einde van de winter, noodzakelijk. Afgaande op de foto’s
was hier zeker geen sprake van.
Hierop zullen wij de terreinbeheerder en de kuddebeheerder
aanspreken om zo te zorgen dat
dit in de volgende winters niet
meer zal gebeuren’.
Volgens Ekogrön kwamen de
dieren door het vernielde hek
terecht in het vrij toegankelijk
gedeelte van de duinen, maar
wisten ze de weg niet meer
terug te vinden. “Op het kleine afgesloten stukje waar de
dieren terecht kwamen, was
geen drinkmogelijkheid”, aldus een woordvoerder van het
bedrijf. “Op die manier raakten
de paarden sterk vermagerd.”
Inmiddels maken de paarden
het, volgens een geactualiseerd
bericht van 19 maart op de website van Ekogrön, weer goed.

Brandje in voormalig zwembad Bouwes | Foto: Michel van Bergen

De melding werd direct opgeschaald naar ‘middenbrand’
waardoor er nog twee brandweerauto’s zich naar de locatie
spoedden. De brand was daarna

snel geblust. Over de oorzaak is
vooralsnog niets bekend maar
mogelijk heeft het te maken met
de werkzaamheden die overdag
hebben plaatsgevonden.

Mediterranee aan zee

Palmbomen op de boulevard | Foto: Hans Ruurda

Zandvoort is een badplaats met
weinig allure, wordt vaak gezegd. Maar wat een rij palmbomen op de boulevard al niet kan
doen. Het ziet er natuurlijk fan-

tastisch uit maar deze zijn geen
gemeentelijk bezit. Ze zijn geleverd voor de strandondernemer
die het terras bij zijn paviljoen
ermee gaat aankleden.

Peuterbieb: luisteren,
spelen en dansen
‘Alle peuters verzamelen!’, want de Peuterbieb is weer gestart in Bibliotheek Zandvoort. Onder professionele bege-

leiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld en natuur-

lijk heel veel voorgelezen. Alle woensdagen in april zijn de
peuters en hun (groot)ouders of oppas om 10.00 uur welkom. De toegang is gratis.

Tijdens de Peuterbieb wordt
spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgevoel en
de woordenschat van kinderen
door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De
verhalen prikkelen de fantasie en deze gebruiken we ook

als we muziek gaan maken
en samen spelen of dansen.
Voor ouders en oppassen is de
Peuterbieb ook gezellig en leerzaam, zij krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar. Kijk
voor meer informatie op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.
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Paasbrunch
Aan Zee!
Wij serveren op
2e paasdag een
heerlijke brunch
voor € 18,50 per
persoon

Paasdagen bij
Heerlijk brunchbuffet voor € 16,95
(plus eitjes zoeken en nog veel meer leuks voor de kids)

Paasdiner 3 gangen keuze menu voor € 23,50
(Voor meer info zie Facebook of website)

Reserveren tel: 023 - 571 7580

M

Ons paviljoen 11 Zandvoort
Vanaf 30 maart zijn wij weer 7 dagen geopend
Daarom bieden wij op de maandag en dinsdag een heerlijk

mmx

ITALIAN RESTAURANT

Aanvang: 11.30/12.00u
Reserveer nu: 06 - 31 007 600
Informatie: www.aanzee12.nl

6

Boulevard de Favauge
strandafgang 12, Zandvoort

Paasbrunch € 26,50 p.p.

Ad85x61.indd 1

3 gangen menu aan voor € 17,50!
30, 31 maart

Voorgerechten
Gevogelte paté geserveerd
met perencompote en toast
of
Tataki van tonijn met
een gel van sojasaus en
een oosterse salade

- bruschetta zalm of carpaccio
- Thaise kogelbiefstuk of kabeljauw uit de oven
- koffie of thee
13, 14 april

- gerookte heilbot en toast of gerookte kip salade
- zalmfilet uit de oven met pesto en kaas of
lamsracks met spinazie pure en een mosterdsausje
-koffie of thee
20, 21 april

- gamba’s pil pil of gemarineerde cajun kip
- sliptongen of gevulde kip
- koffie of thee

Kerkstraat 5 2042 JC Zandvoort 023-7430378,
Reserveren gewenst

Hoofdgerechten
Kalfslende met een saus
antiboise en crostini
of
Zeetongfilet met spaghetti,
lombok, knoflook en lenteui

FLAMMKUCHEN !!
Met groot enthousiasme
gepresenteerd op de Horecava 2015!
Nu ook bij MMX.
Passend bij deze tijd: lichter en
gezond eten in eindeloze variaties.
Heerlijk als voorgerecht!
Gezellig om verschillende soorten
samen te delen.
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

Desserts
Kaasplateau
of
Scroppino

M
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Reserveren gewenst
Tel 023-5714321

Paasmenu

PAASBRUNCH 2015

Taartje van gerookte paling, venkel en aardappel
met waterkersschuim en een kwarteleitje
of
Huisgemaakte steak tartaar met een gepocheerd ei,
rucola en piccalillymayonaise
of
Tuinerwtensoep met asperges, ei, crème fraîche en groene kruiden

O
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Op 1e en 2e Paasdag serveren wij onze
traditionele Paasbrunch.
Tussen 11.00 en 12.00 uur ontvangst
met een glaasje bubbels.
Vervolgens serveren wij een uitgebreide
brunch aan tafel.

Voor meer informatie of
reserveringen 023-5715564
Strandrestaurant-beachclub Plazand | Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand |facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl
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Gebakken zalmfilet met asperges, jonge prei, citroen en hollandaisesaus
of
Sunday roast lamb rump, yorkshire pudding, voorjaarsgroente,
aardappelpuree en knoflookjus
of
Huisgemaakte
ravioli
met spinazie
en ricotta,
gegrilde
paprika,
met
Rob
& Emiel
(bekend
van TV)
cherrytomaatjes en beurre blanc

€ 75,-

Magic Cabaret Theater Din

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uu
Petit grand dessert van chocolade

Laat u3-gangen
deze avond
meevoeren
in met
de wereld
Dit verrukkelijke
menu
à € 35,keuzevan
uit vis,
cabaret, illusie,
verwondering,
theaterpaasdagen.
en mentalisme,
vlees en vegetarisch,
serveren
wij op beide
waarbij ook veel te lachen valt.

Liever
vroeg uit de veren
Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen

en een heerlijk ontspannen begin van uw vrije dag?
zelf om
Wij verwennen u ugraag
met19.00
ons uur!
onovertroffen Paasontbijt (géén buffet!)
à € 12,50, tussen
9:00
en
12:00
uur (kinderen t/m 10 jaar € 6,25).
Ook onze koks willen u graag betoveren met een

heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)
komt u naar
Dus voor een

Zalig Pasen

O
Strandpaviljoen 18 • Boulevard Barnaart • 2041 KB Zandvoort aan Zee
THA1323 Illusionisten kaart A5.indd 2
T 023- 571
5660 • www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl
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zie om

Vele vrijwilligers staken
handen uit de mouwen
Afgelopen vrijdag en zaterdag, 20 en 21 maart, hebben vele
vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken tijdens de
nationale vrijwilligersactie NL Doet. Van het opknappen van

het schoolplein tot het aanleggen van een ecologische oever.

De buitentuin van De Branding werd flink opgeknapt

Er is in twee dagen tijd weer
een hoop werk verzet. Zo ook in
de binnentuin van afdeling De
Branding in Huis in de Duinen.
Daar heeft een grote groep

vrijwilligers de binnentuin opgeknapt om er een snoezeltuin
voor de bewoners van te maken. Zij kregen daarbij hulp van
burgemeester Niek Meijer, die
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Een gezellige avond bij
Dappere Kees

eveneens hard gewerkt heeft.
De tegels zijn schoongeboend,
er is geveegd, onkruid weggehaald, bankjes geschilderd en
plantenbakken gevuld. Ook de
kas is weer helemaal mooi gemaakt. En het resultaat mag er
zijn.

De jaarlijkse toneelvoorstelling, uitgevoerd door leden van

Laat de lente nu maar komen,
zodat de bewoners van afdeling De Branding heerlijk naar
buiten kunnen om te genieten
van deze mooie snoezeltuin, die
dankzij de inzet van deze geweldige vrijwilligers is gerealiseerd.

een extra dimensie aan het geheel. Voeg daarbij het per-

de folkloristische vereniging de Wurf en onder regie van

Ed Fransen, trok weer een volle bak. In drie bedrijven werd

in het stuk ‘Lawaai bij dappere Kees’ het Zandvoort van
weleer getoond, met als rode draad de onderlinge hechte
band van de bevolking. De tekst van het toneelstuk wordt

standaard in het Zandvoortse dialect gesproken en dat gaf
fecte toneelspel plus een mooi decor en het recept voor een
heerlijk avondje volkstoneel was het resultaat.

“Allemaal hartelijk bedankt! En
niet alleen deze vrijwilligers,
maar alle vrijwilligers die zich
dit weekend hebben ingezet,
heel erg bedankt”, aldus de
woordvoerder van Amie.

Succesvol ‘open huis’ bij Pluspunt
De open dag, die afgelopen zaterdag in het kader van NL

Doet werd georganiseerd, stond in het teken van ‘mee
doen’. De meest uiteenlopende vrijwilligers staken gezamenlijk hun handen uit de mouwen en hadden buurtbe-

woners een heerlijke dag. Het was voor Zandvoort een
fijne dag om kennis te komen maken met Pluspunt en het
steunpunt OOK Zandvoort.

Tussendoor werd even een biljartje gelegd

Jong en oud kwamen samen, in
de keuken waren kinderen druk
in de weer met koekjes bakken
die geserveerd werden bij de
koffie. Het ging nog lekkerder
ruiken toen de vrijwilligers uit

de meest uiteenlopende landen hun integratie hapjes’ gingen opdienen. De aanwezigen
werden getrakteerd op kaasrol
uit Tsjechië, gehaktrolletjes uit
Roemenië, ouderwetse pap uit

IJsland, speciale soep uit Polen
en heerlijke salade uit Litouwen.
Poolse en Roemeense cake als
dessert.
OOK Samen (elke dinsdag en
donderdagmiddag en 3 zondagen per maand ontmoeting en
activiteiten) was present met
spelletjes en creatieve activiteiten met als thema Pasen. De breikunstenaars waren druk bezig
met het maken van leuke vestjes en moderne tassen. Er was
een vacaturebord met actuele
vacatures voor vrijwilligerswerk.
De jongeren van het jeugdhonk
organiseerde een buurtbingo en
de deelname van alle leeftijden
maakte deze bingo onder leiding
van Thomas en Bob supergezellig en zelfs spannend.
Iedereen hartelijk bedankt! En
bent u nog op zoek naar inspirerend vrijwilligerswerk? Kijk op
www.VIP-Zandvoort.nl.

NL Doet bij Dribbel
Bij peuterspeelzaal Dribbel, gevestigd in het gebouw van

de Oranje Nassauschool, werd ook hard gewerkt door een
groep vrijwilligers. Zij namen de taak op zich om een zandbak te realiseren voor de kinderen.

Dribbel kreeg een nieuwe zandbak

Een van de 5 vrijwilligers was
wethouder Gert-Jan Bluijs.
Samen zorgden zij voor een
hele mooie zandbak. Het was
een lang gekoesterde wens van
peuterleidster Marja Spierieus,
die aangaf dat de kinderen er
heel erg blij mee zijn en dankbaar van gebruik zullen gaan
maken.
Minder blij werd Spierieus
toen maandag bleek dat vandalen in datzelfde weekend de
trampoline volledig verwoest
hebben.

Jong en oud in actie

door Nel Kerkman

de diverse toneelspelers.

Na het welkomstwoord van
voorzitter Freek Veldwisch maar
nog voordat het eerste bedrijf
begon, stond de voltallige crew
van De Wurf op het toneel.
Begeleid door accordeoniste
Gré van den Berg werd het toepasselijke lied van het cafeetje
van Kees gezongen.

Hoewel het toneelstuk al vier
keer eerder is uitgevoerd was
deze uitvoering één van de
beste, zo concludeerden diverse
aanwezigen. Hoopgevend voor
de toekomst is dat ook de jeugd
zich laat verleiden tot meespelen. Naomi, Noelle Lindemans
en Jordi Kreuger brachten met
hun spel een speelse noot in
het geheel. Ook nieuwkomer
Jet Zwemmer, ‘geleend’ van toneelvereniging Wim Hildering,
improviseerde er lustig op los.

Terug naar toen

Verrassend was het decor van
de oude Strandweg van destijds, op een groot doek geschilderd door Dirk van der
Mije. Het bepaalde de sfeer van
vervlogen tijden. Een genoeglijk
tafereeltje tussen de vissers en
de langslopende Zandvoortse
vrouwen was hilarisch vooral
toen een badgast de aandacht
van de vissers opeiste, bleek een
van de vrouwen aardig van de
tongriem gesneden te zijn.
Het tweede bedrijf gaf een
korte onderbreking vanwege de
decorwisseling van Strandweg
naar het café van kastelein
dappere Kees. De conversatie van de drie kaartende vissers gaf de nodige lachsalvo’s
waarvan vooral Bob Gansner
de animator was. Ondanks
een gescheurde achillespees
speelde Gansner als vanouds,
met veel improvisatie. Ook de
bijverdienste als tandentrekker
van kastelein Kees toonde een
vermakelijk samenspel tussen

In de pauze was als vanouds
de loterij met als hoofdprijs
de Zandvoortse pop, fraai gemaakt door Mieke Hollander.
Ook de pentekeningen van Rie
Molenaar en de gesponsorde
prijsjes van het Zandvoortse
Museum vonden een gelukkige winnaar. Als besluit werd
‘Gort met stroop’ gedanst en als
toetje een nieuw Zandvoorts
lied ‘we gaan naar Zandvoort
met de tram’ van het zangduo
Hofmann. Tot slot werd staande
het Zandvoorts volkslied gezongen en voor de liefhebbers was
er het traditionele bal na.
Helaas is de voorstelling maar
eenmalig en duurt het weer
een jaar voor de volgende uitvoering. Door de inzet van de
leden van de Wurf blijft de
Zandvoortse folklore
bestaan.
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ZATERDAG 28 maart A.S. VAN 12.00 TOT 15.00 UUR
Van Galenstraat 138

Hogeweg 22F22

Secretaris Bosmanstraat 15

• Fraai gelegen aan de boulevard en nabij
het circuitpark Zandvoort
• 2 kamers en zonnig terras gelegen op het
zuidwesten
• Servicekosten € 109,= p/mnd incl. voorschot
stoken
• Het geheel verkeert in een zeer goede staat
• Woonoppervlakte ca. 45 m2.

• 2-kamerappartement aan rand van het
centrum;
• Zéér verzorgde keuken en badkamer;
• Balkon over de gehele breedte van de
woning;
• Woonoppervlakte ca. 60 m2.

• 3-kamerappartement zonder bovenburen;
• Elektrisch bedienbaar zonnescherm
aanwezig en berging in de onderbouw;
• Lage servicekosten: € 94,= per maand;
• Woonoppervlakte: ca. 70 m2.

• Zo te betrekken 2-kamerbeneden
appartement nabij het strand;
• Ruime tuin van maar liefst, 49 m2;
• Extra berging in de tuin van 11 m2;
• Woonoppervlakte ca. 55 m2.

Vraagprijs: € 125.000,= k.k.

Vraagprijs: € 149.000,= k.k.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

Swaluestraat 27A

De Ruyterstraat 72

Hogeweg 47rood

Swaluestraat 17D

• Hoekapppartement met 2 kamers in een
zéér goede staat van onderhoud;
• Lage servicekosten ca. € 110,= per maand;
• Geheel v.v. dubbel glas en hard houten
kozijnen;
• Woonoppervlakte circa 75 m2;
• Privé-parking in de parkeergarage separaat
te koop.

• Goed onderhouden 2-kamer (voormaling
3-kamer) –appartement;
• Balkon met prettig uitzicht;
• Lift en berging in complex aanwezig;
• Lage servicekosten € 96,= per maand.
• Woonoppervlakte ca. 69 m2.

• 3-kamerappartement gelegen nabij
het centrum, NS station en uitvalswegen;
• Lift en berging in complex aanwezig;
• Servicekosten € 239,40 p/mnd incl.
voorschot stookkosten;
• Woonoppervlakte: ca. 70 m2.

• Zeer lage servicekosten van € 120,= per
jaar / € 10,= per maand;
• Prachtig gerenoveerde 2-kamerwoning om
zo te betrekken;
• Originele jaren ’30 details zijn behouden
gebleven;
• Woonoppervlakte ca. 60 m2.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Passage 3F34
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Hogeweg 56F3

Kromboomsveld 15

Passage 3F51

Vraagprijs: € 175.000,= k.k. appartement
€ 15.000,= k.k. parkeerplaats

Van Galenstraat 170

•
•
•
•

Schitterend uitzicht over dorp en zee;
Parkeervignettengebied (€ 27,- per jaar);
Berging en lift aanwezig;
Servicekosten: ca. € 204,= p.m. inclusief
water, tv kabel en voorschot
verwarming;
• Woonoppervlakte ca. 65 m2.

• Zeer verzorgd en zo te betrekken 3-kamerappartement;
• Aluminium en hardhouten kozijnen én
dubbel glas;
• Gehele appartement in 2010 gerenoveerd;
• Fraaie laminaat vloer;
• Servicekosten € 138,= per maand;
• Woonoppervlak ca. 72 m2.

• Gelegen op de 11e en tevens hoogste
verdieping: schitterend zeezicht!
• Gesitueerd op slechts 50 meter van het
strand en de zee;
• Bijdrage servicekosten VVE ca. 224,- per
maand incl. voorschot stookkosten;
• Garage los te koop ad € 17.500,- k.k.;
• Woonoppervlakte ca 85 m2 excl. balkon.

• Fraai gerenoveerd 2-kamerappartement
om zo te betrekken;
• Servicekosten: € 254,= p/m incl. voorschot
stoken en water;
• Super ligging in het complex met prachtig
zeezicht;
• Parkeergelegenheid op eigen terrein;
• Woonoppervlakte: ca. 75 m2.

Vraagprijs: € 179.000,= k.k.

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Zandvoortselaan 9A

De Favaugeplein 37B

Marnix v. St. Aldegondestraat 12

• Woning in 2002 volledig gerenoveerd,
elektra, verwarming, stucwerk, etc, etc;
• 3 slaapkamers;
• Kunststof kozijnen en geheel v.v. dubbel
glas HR ++, voorgevel geheel v.v. geluidswerende beglazing, dakisolatie, spouwmuren;
• Lage servicekosten: € 80,= p/mnd;
• Woonoppervlakte: ca. 120 m2.

• Fraai 3-kamerappartement mét garage;
• A-1 locatie aan de boulevard en strand met
een fantastisch uitzicht;
• Geheel voorzien van kunststof kozijnen en
dubbele beglazing;
• Servicekosten € 250,= p/mnd incl.
voorschot verwarming en water;
• Woonoppervlakte ca. 78 m2.

• Ruime woonkamer en keuken;
• 3 Slaapkamers en zeer verzorgde badkamer;
• “Gelegen...Zandvoort-Zuid” nabij strand
en duinen;
• Zonnige voor- en achtertuin, en dakterras
aanwezig;
• Woonoppervlakte ca. 95 m2;
• Perceelgrootte 103 m2.

• Prachtige ééngezinswoning op een ideale
locatie gelegen;
• Zonnescherm aan de achterzijde;
• Ruime woonkamer, zonnige tuin en 4
slaapkamers;
• Woonoppervlakte ca. 114 m2;
• Perceelgrootte 114 m2.

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k. (incl. garage)

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Dr. J.G. Mezgerstraat 52
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NVM OPEN HUIZEN ROUTE

Jan Steenstraat 2

Louis Davidsstraat 5

Haarlemmerstraat 94

Westerparkstraat 27

• Woning in uitstekende staat om zo te
betrekken met royale woonkamer en 3
slaapkamers;			
• Bijzonder sfeervol gelegen in de luwte;
• Gezellige buurt, nabij het levendige
centrum en het strand;
• Woonoppervlakte ca. 130 m2;
• Perceelgrootte 125 m2.

• Bijzonder charmante halfvrijstaande
woning met 4 slaapkamers op een
aantrekkelijke locatie;
• Hoge plafonds en een prachtige originele
trap;
• Royale woonkamer door voormalige
“kamer-en-suite”;
• Woonoppervlakte: ca. 124 m2, perceel: 199 m2.

•
•
•
•

Hoge plafonds en authentieke details;
Mogelijkheid tot 5 slaapkamers;
Heerlijk besloten privé tuin;
Gelegen in het centrum; op steenworp
afstand van alle gemakken!
• Woonoppervlak: ca. 167 m2;
• Perceeloppervlakte 130 m2.

• Charmante gezinswoning in Zandvoort
Zuid gelegen;
• Op korte afstand van uitvalswegen,
scholen, strand en duinen;
• Zeer fraaie en royale badkamer,
3 slaapkamers, CV ketel 2009;
• Woonoppervlakte ca. 126 m2;
• Perceelgrootte 161 m2.

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Burg. Engelbertstraat 50

Pakveldstraat 24

Hogeweg 46A

Matthijs Molenaarstraat 22

• Goede ligging nabij strand, duinen en
alle voorzieningen;
• Strak afgewerkt zo te betrekken
3-kamerappartement op de begane grond;
• Eigen vaste parkeerplaats;
• Servicekosten € 153,= p/mnd;
• Woonoppervlakte ca. 95 m2;

• Goed onderhouden gezinswoning met 4
slaapkamers en een ruime tuin;
• Zeer recent onderhoud aan gevels, boeidelen zijgevel en schilderwerk buitenzijde;
• Woning geheel v.v. dubbel glas en het dak
is geïsoleerd;
• Woonoppervlakte ca. 125 m2
• Perceelgrootte 268 m2.

• Royale familiewoning centraal gelegen op
een uitstekende locatie;
• In goede staat en vrijwel geheel voorzien
van dubbel glas;
• Beschutte, zonnige tuin, een stenen
berging en een achterom;
• Woonoppervlakte ca. 184 m2;
• Perceelgrootte 127 m2.

• Drie woningen in één;
• Zeer geschikt voor de verhuur;
• Zonnige tuin die op alledrie de woningen
aansluit;
• Totale woonoppervlakte ca. 238 m2;
• Perceelgrootte 244 m2.

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Vraagprijs: € 395.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Koninginneweg 29

Thorbeckestraat 19

Brederodestraat 18

• Super locatie! Strand is op 150 meter
afstand gelegen;
• Verdeeld over maar liefst vier verdiepingen;
• Zonnige achtertuin met achterom;
• Woonopp ca. 200 m2 excl. bijgebouw;
• Perceelgrootte 136 m2.

• Halfvrijstaand herenhuis in een zéér
gewilde omgeving;
• Zonnige voor- en achtertuin én 2 balkons;
• Ruime en lichte woonkamer, 3 slaapkamers
en zelfstandig appartement•
Woonhuis met authentieke details,
karakter en veel sfeer;
• Woonoppervlakte ca. 170 m2, perceel 160 m2.

• Bijzonder sfeervol woonhuis met
3 slaapkamers in het groene hart;
• De erker geeft de living extra
woonruimte;
• Het beschikt over een garage achter
de woning;
• Woonoppervlakte ca. 120 m2;
• Perceelgrootte 235 m2.

Vraagprijs: € 395.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

Hogeweg 52

Vrijstaande villa uit ca. 1870;
Ruime woonkamer met erker;
Mogelijkheid tot 5 slaapkamers;
Woonoppervlakte ca. 205 m2 (exclusief
kelder en garage);
• Perceelgrootte 418 m2.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

• Royale tuin gelegen op het zuiden met
een achterom;
• Parkeermogelijkheid voor twee auto’s op
eigen terrein;
• Ruime garage voorzien van een wasbak,
verwarming en elektra;
• Woonoppervlakte ca. 142 m2;
• Perceelgrootte 250 m2.
		

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

Wilhelminaweg 13

O

•
•
•
•

Kromboomsveld 72

• Charmante en royale gezinswoning op een
geliefde locatie;
• Garage en een oprit voor meerdere auto’s;
• Elektrische zonneschermen aanwezig;
• 2011: nieuwe keuken, badkamer en toilet
gerealiseerd;
• Woonoppervlakte ca. 170 m2;
• Perceelgrootte 316 m2.

Vraagprijs: € 625.000,= k.k.
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ONS KANTOOR IS TIJDENS
HET OPEN HUIS GEOPEND.
U BENT WELKOM!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Royaal penthouse

Gemeente Zandvoort

Hogeweg 39-11, te Zandvoort

Asfalteringswerkzaamheden Hogeweg
Op vrijdagmiddag 3 april kan er weer gereden worden op de Hogeweg!
De komende twee weken staan in het teken van afrondende asfalteringswerkzaamheden.
Om deze laatste werkzaamheden uit te voeren wordt de Hogeweg in
zijn geheel afgesloten. In het weekeinde van 28 en 29 maart wordt er
niet gewerkt in verband met de Circuitrun en is de Hogeweg slechts
bereikbaar tot aan de Duinstraat, komende vanaf de boulevardzijde.

OPEN HUIS zaterdag 28 maart 2015
Indeling:

van 11.00 tot 15.00 uur

Dit penthouse is gelegen op de vierde en vijfde verdieping van
een pand opgeleverd in 2008. De woning is verdeeld over
2 verdiepingen met een vide.
Diversen:
Woonoppervlakte ca. 200 m², Kozijnen in aluminium, open haard,
sanitair Phillippe Starck X line, keuken Arc Linea (design Antonio Citterio).
Woonkamer en alle slaapkamers massief verlijmd eikenhout,
trap naar de verdieping massief eiken treden in stalen constructie,
overige ruimten tegels met vloerverwarming, berging (20,00 m² )
Inpandige garage met 3 ruime parkeerplaatsen apart te koop, .
Oplevering in overleg.

Vraagprijs:

€ 650.000,- K.K.

T. 023 - 54 202 44
www. mooijekindvleut.nl

Asfalteren Hogeweg

Vanaf maandag 23 maart voert een aannemer asfalteringswerkzaamheden
uit op het gedeelte Oranjestraat – Thorbeckestraat. Deze werkzaamheden
duren tot en met vrijdag 27 maart. Maandag 30 maart worden de asfaltwerkzaamheden hervat en zal de gehele Hogeweg geasfalteerd worden.
Het afronden van het wegdek met onder andere belijning en putdeksels,
gebeurt op 31 maart en 1 april.

Afronding Hogeweg

Op 1, 2 en 3 april worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Uiterlijk
vrijdagmiddag 3 april is de gehele Hogeweg weer berijdbaar. In de periode na het paasweekeinde worden er nog afrondende werkzaamheden
uitgevoerd aan de trottoirs. Dit kan zonder gehele stremming van de weg
worden uitgevoerd.

Start Koninginneweg

Residence Pandora
Zandvoort -Poststraat 11

Na het afronden van de werkzaamheden aan de Hogeweg wordt begonnen
aan de herinrichting van de Koninginneweg. De riolering en de bestrating
worden vernieuwd. Het werk start op dinsdag 7 april en zal naar verwachting eind mei zijn afgerond.

OPEN HUIS zaterdag 14 juni 20
van 12.00 tot 16.00 uur

- Appartementen met -2 of 3 slaapkamer
Nog enkele
enten
appartem
aar!
beschikb

- Bruto oppervlakte 114 m² tot 149 m²
RESIDENCE
balkon PANDORA
12 m²

Luxe appartementen
- Prive
parkeerplaatsen in beveiligde park
inclusief
parkeerplaats

- Oplevering
beschikbaar
Nieuwe prijzen
vanaf :€direct
325.000
Vrij Op Naam
8
Koopsommen
vanaf
€
375.000,v.o.n. Speciale aanbiedingen voor N
complete
- NOG oplevering.
4 LUXE APPARTEMENTEN BESCHIK
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct

Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking

Open Huis: zaterdag 28 maart van 11.00 tot 15.00 uur

Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars • Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde • Tel. 06 - 2042 4195
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Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Naam
Locatie
Maker
Datum onthulling
Onthuld door
Bron
Bijzonderheden

: Kurhaus
: Boulevard Barnaart 68
: onbekend
: woensdag 26 maart 1913
: Max Otto Eltzbacher
: ZC1913-0067 / ZN1971-0289 / ZN1964-0076 / ZA1961-0048
: Na de sloop zijn de stenen naar de gemeente gegaan en zijn nu in bezit van
het Zandvoorts museum. Naar men zegt zijn de twee stenen leeuwen
		 van de trap in de zeereep verborgen.
Tekst
: Herbouw 1913 26 maart
		 De eerste steen gelegd door Max Otto Eltzbacher

Op 30 november 1912 werd door de gemeenteraad vergunning
verleend aan de Zandvoortsche Terrein- en Hotelmaatschappij
(Z.T.H.) voor sloop van het oude (eerste) Kurhaus. Vervolgens
keurde deze raad op 25 januari 1913 de bouwplannen goed voor
het herbouwen van het Kurhaus. En op woensdag 26 maart
1913 werd de eerste steen gelegd. Hierbij waren aanwezig:
Dr. F. Eltzbacher uit Berlijn (President-Commissaris der Z.T.H.),
dhr. H. Gompertz (Secretaris van de Raad van Commissarissen
der Z.T.H.), Dhr. H.M. Baron Collot d’Éscury (Directeur Z.T.H.),
Burgemeester en Wethouders, de architect Dhr. Van Dorsser
en de aannemers Gelens en van der Wall. Spreker was dhr. F.
Eltzbacher, deze ging in gedachte terug naar de steenlegging
van het eerste Kurhaus, 32 jaar geleden door zijn vader en twee
ooms. Het toenmalige Kurhaus verrees in een woeste duinstreek op enige afstand van een bescheiden vissersdorpje. Het
nieuwe Kurhaus zal in een bloeiende badplaats komen te staan
in een dorp dat zich flink heeft ontwikkeld. Met de tekst “En
nu, mijn jongen, aan ´t metselen” besloot dhr. Eltzbacher zijn
toespraak. Zijn zoon, de elfjarige Max Otto Eltzbacher, mocht de
gedenksteen inmetselen. Hierna nam Burgemeester Beeckman
het woord en sprak de hoop uit dat het nieuwe Kurhaus een

Geoorloofd

sieraad voor de badplaats zal worden. Vervolgens werd door de
Directeur van de Maatschappij (Dhr. H.M. Baron Collot d´Escury)
aan de jeugdige Max Otto de zilveren troffel met ebbenhouten
handvat aangeboden die zojuist door hem was gebruikt voor
de steenlegging. Van zijn vader ontving hij een gift van 100
gulden. Max Otto Eltzbacher is kinderarts geworden in Den
Haag en is op 27 oktober 1971 op 69 jarige leeftijd overleden.

Belangrijke plaats

Het tweede Kurhaus heeft in de periode van 1913 tot de dertigerjaren een belangrijke plaatst in Zandvoort ingenomen.
Verschillende nationale en internationale evenementen werden hier georganiseerd. Hier kwam echter een einde aan door
de crisis in het begin van de dertigerjaren. Het Kurhaus is het
enige gebouw geweest dat in de kuststrook de oorlog heeft
overleefd. Alle andere panden die in een smalle strook langs
de zeereep stonden zijn door de Duitsers in 1942/43 gesloopt.
Het grote Kurhaus gebouw werd door de Duitsers in de oorlog gebruikt en werd pas in 1944 bijna geheel afgebroken. In
1946 werd het overgebleven deel (de romp) alsnog gesloopt
en daarmee ging het laatste stukje vooroorlogs Zandvoort
definitief verloren.

Nieuwe kunstcursus Kunst in Vorm
Begin april is er weer een nieuwe kunstcursus ‘Anders kij-

ken naar kunst’ met drs. Liselot de Jong, voormalig conservator Bonnefantenmuseum Maastricht. In het nieuwe

cursusprogramma is de eerste bijeenkomst gewijd aan Van
Gogh en worden vervolgens ook Jan Sluijters en de Amsterdamse Joffers in het kunstlicht gezet.
Er is een constante aandacht
voor Vincent van Gogh in de
media en er worden nog steeds
nieuwe werken ontdekt, waarbij discussies hoog oplaaien of
die al dan niet van zijn hand zijn.

Kortom, alle reden om nieuw licht
te werpen op deze tijdens zijn
leven zo miskende kunstenaar.
In tegenstelling tot Van Gogh
kreeg Sluijters al vroeg erken-

ning. Met zijn eerste academische werk won hij in 1904
de Prix de Rome. Net zoals bij
Van Gogh is zijn verblijf in Parijs
van doorslaggevende betekenis
geweest voor zijn ontwikkeling
tot een expressief avant-gardistisch kunstenaar. Het fenomeen
van de Amsterdamse Joffers is
in de kunstgeschiedenis altijd
wat onderbelicht gebleven.
Zonder hemelbestormend te
experimenteren, zijn deze acht
kunstenaressen de laatste vertegenwoordigers van een 19e

eeuwse, verdwijnende kunstvorm.
De data van de nieuwe kunstcursus zijn 2, 9 en 23 april van 20.00
tot 21.45 uur (met een pauze van
15 minuten) in locatie Beachclub
No 5. Deze 3 bijeenkomsten tellende cursus kost € 50 p.p. inclusief koffie of thee. Lesgeld contant te betalen bij aanvang van
de cursus. U kunt zich aanmelden bij Liselot de Jong, tel. 0648443623 of anders via e-mail:
kunstinvorm.ldj@gmail.com.

‘Mijn kind is ziek’ of ‘ik heb
geen oppas’. De meest geoorloofde uitspraken voor afmelding of afwezigheid. En nee,
dit bedoel ik niet negatief, alleen realistisch. Maar wordt
er af en toe niet achter het
hebben van kinderen schuil
gegaan? Komt het net even
goed uit als je geen zin hebt
in een afspraak? Is het net
niet handig als je liever op de
bank een film wilt kijken dan
jezelf naar die verplichte uitnodiging te moeten slepen?
Zonder gekheid, het is nooit
leuk natuurlijk om op je werk
weggeroepen te worden, het
kost je zo weer een vrije dag.
Maar laten we eerlijk zijn…
Hoe vaak worden deze redenen wel niet gebruikt? Ik heb
makkelijk praten zal je zeggen, ik heb momenteel geen
kinderen. Maar bij navraag
hier en daar komt er bij de
meesten inderdaad vrij direct uit dat ze de smoes wel
meer dan eens gebruikt hebben. Ik denk meteen aan een
tv commercial waarin moeder tijdens een gezellig culinair vriendinnendiner met
creatief opgemaakte borden
ineens naar huis wil na het
lezen van een berichtje van
haar man waarin hij een foto
laat zien van zijn bord met
gebakken aardappeltjes en
een lik van die klaarblijkelijk
o zo heerlijke saus waar de
dame in kwestie dan ineens
naar smacht. Waarna ze wegrent en in de haast hakkelt
dat haar kind niet lekker is.
Het is een uitspraak die door
niemand tegengesproken
kan worden. Iedere werkgever baalt maar heeft begrip.
Iedere vriend(in), buurtgenoot, of feestgever toont
empathie.
Ben je geloofwaardig?
Niemand zal het weten. Je
hebt geen bonnetje met getallen hoeven af te geven. Er
is niemand die er na maanden
induikt en wil weten of het
wel klopt wat je hebt gezegd.
En maar goed ook, want iedereen bepaalt dat nog altijd
zelf. Behalve als je in de
politiek werkt, wanneer
je vieren iets te makkelijk
verward met enen. Dan
duurt eerlijkheid toch
echt het langst.

Mandy Schoorl

Eerste steen tweede Kurhaus

Het tweede Kurhaus

Column

13

Informatiebulletin Louis Davidscarré
nummer 10, 26 maart 2015
Informatiebulletin
InformatiebulletinLouis
LouisDavidscarré
Davidscarré
nummer
nummer10,
10,26
26maart
maart 2015
2015

Louis
Louis
Louis
Davids
Davids
Davids
carré
carré
carré

Het Louis Daviscarré, gelegen in het hart van Zandvoort, biedt naast woningen ook ruimte
aanLouis
tweeDaviscarré,
basisscholen,
de
bibliotheek,
diverse
vormen
van
kinderopvang,
een
multiHet Louis
Daviscarré,
gelegen
in het
harthart
vanvan
Zandvoort,
biedt
naast
woningen
ruimte
Het
gelegen
in het
Zandvoort,
biedt
naast
woningenook
ook
ruimte
functionele
ruimte voor
culturele
en diverse
sociale
activiteiten,
een
sporthal en een
een
aan twee
basisscholen,
de bibliotheek,
vormen
kinderopvang,
multiaan
twee
basisscholen,
de
bibliotheek,
diverse
vormenvan
van
kinderopvang,
een openbare
multiparkeergarage.
In
deze
editie
van
het
informatiebulletin
leest
u
onder
andere
over
de
bouwfunctionele
ruimte
voorvoor
culturele
en en
sociale
activiteiten,
een
functionele
ruimte
culturele
sociale
activiteiten,
eensporthal
sporthalen
eneen
een openbare
openbare
werkzaamheden
van
de
komende
periode
en de planvorming
voor
de locatie
parkeergarage.
In deze
editie
van
het het
informatiebulletin
leest
u onder
andere
over
de
parkeergarage.
In deze
editie
van
informatiebulletin
leest
u onder
andere
overSchoolstraat,
debouwbouwwaar het Gemeenschapshuis
stond.
werkzaamheden
van de
periode
en en
de de
planvorming
voor
werkzaamheden
vankomende
de komende
periode
planvorming
voordedelocatie
locatieSchoolstraat,
Schoolstraat,
waar waar
het Gemeenschapshuis
stond.
het Gemeenschapshuis
stond.
Voor vragen, meldingen of klachten over het Louis Davidscarré bel 088 – 400 80 85
Voor Voor
vragen,
meldingen
of klachten
over
hethet
Louis
Davidscarré
vragen,
meldingen
of klachten
over
Louis
Davidscarrébel
bel088
088––400
40080
80 85
85

Bouw ZNDPNT
Bouw
ZNDPNT
Bouw
ZNDPNT
in volle
gang!
ininvolle
vollegang!
gang!
Deze derde fase van het Louis Davidscarré omvat de
uitbreiding
van
de
parkeergarage,
de uitbreiding
Deze
derde
fase
vanvan
hethet
Louis
omvat
Deze
derde
fase
LouisDavidscarré
Davidscarré
omvat de
de en
verbouwing
vandeparkeergarage,
deparkeergarage,
Albert Heijn en
deuitbreiding
bouw
van veertig
uitbreiding
vanvan
de
dede
en
uitbreiding
uitbreiding
en
appartementen.
De
bouw
iseninmiddels
in van
volle
gang. De
verbouwing
vanvan
de de
Albert
Heijn
verbouwing
Albert
Heijn
endedebouw
bouw
vanveertig
veertig
afgelopen periode
is de
soilmixwand,
een
appartementen.
DeDe
bouw
is is
inmiddels
gang.
appartementen.
bouw
inmiddelsininvolle
vollewaterkerende
gang. De
De
betonnen
wand
de
bouwput een
grondwatervrij
houdt,
afgelopen
periode
is de
soilmixwand,
afgelopen
periode
isdiede
soilmixwand,
eenwaterkerende
waterkerende
aangelegd.
Dedie
grond
is grotendeels
ontgraven
en de
betonnen
wand
die
de debouwput
grondwatervrij
houdt,
betonnen
wand
bouwput
grondwatervrij
houdt,
aangelegd.
De De
grond
is isgrotendeels
ontgraven
en
de
aangelegd.
grond
grotendeels
ontgraven
enhet
deaan
bestaande
parkeergarage
is opengewerkt,
zodat
bestaande
parkeergarage
is is
opengewerkt,
zodat
het
bestaande
parkeergarage
opengewerkt,
zodatkan
hetaan
aan
te leggen
gedeelte van
de
parkeergarage
worden
te leggen
gedeelte
dedeparkeergarage
te aangesloten
leggen
gedeelte
parkeergarage
kan worden
worden
op van
hetvan
bestaande
gedeelte. kan
aangesloten
op op
hethet
bestaande
gedeelte.
aangesloten
bestaande
gedeelte.
Ook is de bouwkraan geplaatst op een speciaal daarvoor
OokOok
isaangelegde
de
geplaatst
opop
een
speciaal
daarvoor
is bouwkraan
de bouwkraan
geplaatst
een
speciaal
daarvoor
kraanfundering.
De
kraan
zal de
komende
aangelegde
de
aangelegde
kraanfundering.
Dekraan
kraan
de komende
komende
periodekraanfundering.
een
kenmerkendDe
beeld
aan zal
dezal
horizon
van Zandperiode
eenzijn.
kenmerkend
beeld
aan
van
Zandperiode
een
kenmerkend
beeld
aan
dehorizon
horizon
van
Zandvoort
Leuk om te
weten
is de
dat
de
kraan
(indien
deze
voort
zijn.
Leuk
om
te
weten
is
dat
de
kraan
(indien
voort
zijn.
Leuk
om
te
weten
is
dat
de
kraan
(indien
deze als
niet in gebruik is) de windrichting aangeeft, omdat deze
deze
niet niet
ineen
gebruik
is) de
windrichting
aangeeft,
in gebruik
is) meedraait.
de
windrichting
aangeeft,omdat
omdatdeze
dezeals
als
windvaan
een een
windvaan
meedraait.
windvaan
meedraait.
De komende periode wordt de keldervloer aangelegd. Het
De komende
periode
dede
keldervloer
aangelegd.
Het
Deafwerken
komende
periode
wordt
keldervloer
aangelegd.
Het
van
dewordt
keldervloer
(het zogenaamde
‘vlinderen’)
afwerken
van
de
keldervloer
(het
zogenaamde
‘vlinderen’)
afwerken
van
de
keldervloer
(het
zogenaamde
‘vlinderen’)
gebeurt meestal in de avonduren. De direct omwonenden
gebeurt
meestal
in de
avonduren.
DeDedirect
omwonenden
gebeurt
meestal
in
de
avonduren.
directen
omwonenden
kunnen
tijdens
het
vlinderen
enige
lichtgeluidsoverlast
kunnen
tijdens
hethet
vlinderen
enige
lichtgeluidsoverlast
kunnen
tijdens
enige
lichtgeluidsoverlast
ervaren.
Ook
zalvlinderen
de intensiteit
vanenen
het
bouwverkeer de
ervaren.
OokOok
zal
de
intensiteit
het
de
ervaren.
de
intensiteit
van
hetbouwverkeer
bouwverkeer
de
komende
tijdzal
in verband
metvan
het
leveren
van bouwmateriakomende
tijd
in
verband
met
het
leveren
van
bouwmateriakomende
tijd
in
verband
met
het
leveren
van
bouwmaterialen toenemen. De bouwers zullen trachten om de overlast
len toenemen.
De De
bouwers
zullen
trachten
lentottoenemen.
bouwers
zullen
trachtenom
omde
deoverlast
overlast
een minimum
te beperken.
tot een
minimum
te beperken.
tot een
minimum
te beperken.

Feestelijke
start
Feestelijke
startstart
Feestelijke
ZNDPNT
ZNDPNT
ZNDPNT
Op 5 november 2014 is het officiële
Op 5 november
2014
is het
officiële
Op
5 november
2014
isde
hetbouw
officiële
startsein
gegeven
voor
van
startsein gegeven
voor
de
bouw
van
startsein
gegeven
voor
de
bouw
het project ZNDPNT (Zandpunt),van
de
het project
ZNDPNT
(Zandpunt),
de Davidshet
project
de
derde
faseZNDPNT
van het (Zandpunt),
Louis
derde fase
vanfase
het officiële
Louis
derde
van
hetDavidsLouis
Davidscarré.
De
handeling,
de
carré. Decarré.
officiële
handeling,
de
De
officiële
handeling,
de
aanleg van een deel van de betonaanleg van
deeleen
vandeel
de betonaanleg
van
van
de betonneneen
keerwand,
werd
verricht
door
nen keerwand,
werd
verricht
door
nen
keerwand,
werd
verricht
door
burgemeester Niek Meijer, Winfred
burgemeester
Niek Meijer,
burgemeester
Niek Winfred
Meijer, Winfred
de Nijs
(De Nijs
Plan-ontwikkeling)
de Nijs (De
Nijs (De
Plan-ontwikkeling)
de Nijs
Nijs Plan-ontwikkeling)
en Anneke de Vries (Ahold Real
en Anneke
Vriesde(Ahold
en de
Anneke
Vries Real
(Ahold Real
Estate).
Estate). Estate).

Bouwhek
verfraaid
Bouwhek
verfraaid
Bouwhek
verfraaid
met
afbeeldingen
metmet
afbeeldingen
afbeeldingen
dezomerperiode
zomerperiode
hebben
diverse
personen
In de zomerperiode
hebben
diverse
personen
InInde
hebben
diverse
personen
degemeente
gemeente
gevraagd
ofhet
hetbouwhek
bouwhek
vandede
de gemeente
gevraagd
of hetofbouwhek
van de
de
gevraagd
van
derde
fase
van
het
Louis
Davidscarré
kon
derde derde
fase van
Davidscarré
kon kon
fase het
van Louis
het Louis
Davidscarré
worden
verfraaid.
Men
vond
dat
er
geen
saai
wordenworden
verfraaid.
Men vond
dat erdat
geen
saai saai
verfraaid.
Men vond
er geen
hek moest
moestkomen.
komen.
december
2014
het
hek moest
komen.
In december
20142014
is
het
hek
InIndecember
is ishet
definitieve
bouwhek
geplaatst.
Alle
betrokken
definitieve
bouwhek
geplaatst.
Alle betrokken
definitieve
bouwhek
geplaatst.
Alle betrokken
partijen
hebben
hunbijdrage
bijdrage
geleverd
het
partijenpartijen
hebbenhebben
hun bijdrage
geleverd
en het
hun
geleverd
enenhet
Genootschap
Oud
Zandvoort
de
prachtige
Genootschap
Oud Zandvoort
de prachtige
Genootschap
Oud Zandvoort
de prachtige
foto’s.
foto’s. foto’s.

14

Zandvoortse Courant • nummer 13 • 26 maart 2015

Planvorming locatie
Planvorming
locatie
Planvorming
locatie
Schoolstraat
gestart
Schoolstraat
gestart
Schoolstraat
gestart

Prinsesseweg /
Prinsesseweg/ /
Prinsesseweg
Koningstraat
Koningstraat
Koningstraat

Op dit moment wordt aan een plan gewerkt voor
een nieuw museum op de plek waar vroeger het
Op ditOp
moment
wordtwordt
aan een
gewerkt
voorvoor
dit moment
aan plan
een plan
gewerkt
Gemeenschapshuis
stond.deDit
museum
wordt
een nieuw
museum
op deopplek
waarwaar
vroeger
het het
een nieuw
museum
plek
vroeger
ondergebracht
in
een
stichting,
voorlopig
genaamd
Gemeenschapshuis
stond.stond.
Dit museum
wordt
Gemeenschapshuis
Dit museum
wordt
Highondergebracht
Definition
Museum
Zandvoort
of
kortweg
ondergebracht
in een
voorlopig
genaamd
instichting,
een stichting,
voorlopig
genaamd
HDMZ.
betreft
een
particulier
initiatief.
High
Definition
Museum
Zandvoort
of kortweg
HighHet
Definition
Museum
Zandvoort
of Naast
kortweg
de
geschiedenis
van
Zandvoort
zal
het
museum
HDMZ.HDMZ.
Het betreft
een particulier
initiatief.
Naast
Het betreft
een particulier
initiatief.
Naast
plaats
bieden
De
de ook
geschiedenis
vanaan
Zandvoort
zal exposities.
het
de
geschiedenis
vanwisselende
Zandvoort
zal museum
het museum
grond
is
inmiddels
al
eigendom
van
de
stichting.
ook plaats
biedenbieden
aan wisselende
exposities.
De De
ook plaats
aan wisselende
exposities.

Na de sloop van de rug- aan-rugwoningen zou op
deze
locatie
ook
nieuwbouw
komen. Door dezou
crisis
Na de
de sloop
sloop van
vande
derugrug-aan-rugwoningen
aan-rugwoningen
zou
op op
heeft
(de ook
ontwikkelaar)
een
pas Door
opDoor
dedeplaats
dezeAM
locatie
ooknieuwbouw
nieuwbouw
komen.
de
crisis
locatie
komen.
crisis
gemaakt.
locatie
wordt uiterlijk
1 januari
2016
heeft AM
AMDeze
(de ontwikkelaar)
ontwikkelaar)
eenpas
pas
plaats
(de
een
opop
dede
plaats
overgedragen
aan
de ontwikkelaar.
Over
de bouwgemaakt.
Deze
locatie
wordtuiterlijk
uiterlijk
1 januari
2016
gemaakt. Deze
locatie
wordt
1 januari
2016
plannen
voor
deze
plek
zult
u
worden
geïnformeerd
overgedragen
aande
deontwikkelaar.
ontwikkelaar.
Over
bouwovergedragen aan
Over
dede
bouwzodra
daarvoor
meer
over
bekend
plannen
voor
deze
plek
zultuis.
uworden
worden
geïnformeerd
plannen
deze
plek
zult
geïnformeerd
zodra
daar meer
meerover
overbekend
bekendis.is.
zodra daar

grond grond
is inmiddels
al eigendom
van de
is inmiddels
al eigendom
vanstichting.
de stichting.

Postkantoren in
Postkantoren
Postkantoren
in
Zandvoort in
Zandvoort
Zandvoort
Het postkantoor aan de Louis Davidsstraat is vorig
jaarHet
afgebroken.
In
Zandvoort
zijn verschillende
Het
postkantoor
aan
de
isis vorig
postkantoor
aan
deLouis
LouisDavidsstraat
Davidsstraat
vorig
postkantoren
geweest.
Het
eerstezijn
werd
in 1885 in
jaar
afgebroken.
In InZandvoort
jaar
afgebroken.
Zandvoort
zijn verschillende
verschillende
gebruik
genomen.
Hiervoor
kocht
dewerd
gemeente
eenin
postkantoren
geweest.
Het
eerste
inin 1885
postkantoren
geweest.
Het
eerste
werd
1885
in
jaargebruik
eerder
een pand
aan de
Kerkstraat.
Dit pand
gebruik
genomen.
Hiervoor
kocht
dedegemeente
een
genomen.
Hiervoor
kocht
gemeente
een
werd
verbouwd
tot
een
endetelegraafkantoor
met
jaar
eerder
eeneen
pand
aan
Kerkstraat.
jaar
eerder
pandpostaande
Kerkstraat. Dit
Dit pand
pand
daarboven
een tot
woning
voor
de
directeur.
Door met
de
werd
verbouwd
een
posten
werd
verbouwd
tot
een
postentelegraafkantoor
telegraafkantoor
met
snelle
groeieen
van
Zandvoort
als de
badplaats
ontstonden
daarboven
woning
Door
daarboven
een
woningvoor
voor
dedirecteur.
directeur.
Door de
de
snelle
groei
Zandvoort
groei
van
Zandvoort
alsbadplaats
badplaats
ontstonden
in snelle
1892
al van
plannen
om als
aan
het
beginontstonden
van de
inHaltestraat
1892
al een
plannen
begin
van
de
in 1892
al
plannen
omaan
aanhet
hette
begin
van In
de
nieuwom
postkantoor
bouwen.
Haltestraat
een
nieuw
postkantoor
te
bouwen.
Haltestraat
een
nieuw
postkantoor
te
bouwen.
In
1898 werd daarvoor opdracht gegeven en een jaarIn
1898
werd
daarvoor
opdracht
gegeven
en
een
jaar
1898
werd
daarvoor
opdracht
gegeven
en
een
jaar
later
het nieuwe post- en telegraaf-kantoor in
later
werd
hethet
nieuwe
postlater
werd
nieuwe
postentelegraaf-kantoor
telegraaf-kantoor
in
gebruik
genomen.
Met
de en
nieuwbouw
van hetin
gebruik
genomen.
nieuwbouw
gebruik
genomen.
Metde
nieuwbouw
van het
het
postkantoor
dat vorigMet
jaar
isdeafgebroken
is van
men
in
postkantoor
datdat
vorig
jaar
isis men
postkantoor
vorig
jaarisopening
isafgebroken
afgebroken
men
in
1962
begonnen.
De
officiële
vond plaats
opin
1962
begonnen.
DeDe
officiële
opening
begonnen.
officiële
openingvond
vondplaats
plaats op
op
12 1962
juni
1964.
12
juni
1964.
12postkantoor
juni
1964. aan de Haltestraat werd een jaar
Het
Het
postkantoor
aan
werd
jaar
Het
postkantoor
aandedeHaltestraat
Haltestraat
werd een
eenhet
jaar
later
afgebroken
in
verband
met de sanering
van
later
afgebroken
in in
verband
met
later
afgebroken
verband
metdedesanering
saneringvan
van het
het
Raadhuisplein.
Raadhuisplein.
Raadhuisplein.

Appartement in
Appartementinin
Appartement
ZNDPNT kopen?
ZNDPNT kopen?
kopen?
ZNDPNT

In het complex vindt u 2-, 3- en
In het
het complex
complex vindt
vindt
2-, 3-eigen
3- en en
In
u u 2-,een
4-kamerappartementen
met ieder
4-kamerappartementen
met(of
ieder
een
eigen
4-kamerappartementen
met
ieder
een
eigen
berging
en een buitenruimte
balkon).
De
berging
en
een
buitenruimte
(of
balkon).
berging
en
een
buitenruimte
(of
balkon).
DeDe
prijzen van de beschikbare appartementen
prijzen
van
de
beschikbare
appartementen
prijzen
van
de
beschikbare
appartementen
zijn vanaf € 142.840,- v.o.n.
zijn vanaf
vanaf€€142.840,142.840,-v.o.n.
v.o.n.
zijn
Er zijn al 29 van de 40 appartementen
Er zijn
zijn al
al 29
29
van de
de4040appartementen
appartementen
Er
van
verkocht.
Ook
hebben
diverse
mensen
een
verkocht.
Ook
hebben
diverse
mensen
verkocht.
Ook
hebben
diverse
mensen
eeneen
optie op een woning genomen. Bent
u geïnteoptie
op
een
woning
genomen.
Bent
u
geïnteoptie
op
een
woning
genomen.
Bent
u
geïnteresseerd in een woning neem dan contact op
resseerd
eenwoning
woning
neem
dan
contact
resseerd
inineen
neem
dan
contact
op op
met
HeidaDeken
vastgoedadviseurs,
tel.nr.
met
HeidaDeken
vastgoedadviseurs,
tel.nr.
met
HeidaDeken
vastgoedadviseurs,
tel.nr.
020-6447744. U kunt zich ook aanmelden op
020-6447744.
kuntzich
zichook
ook
aanmelden
UUkunt
aanmelden
op op
de020-6447744.
website www.zndpnt.nl
de website
websitewww.zndpnt.nl
www.zndpnt.nl
de

Colofon
Colofon
Colofon
Vormgeving & Ontwerp: Woodcracker visuele bedrijfsVormgeving&&
Ontwerp:Woodcracker
Woodcracker
visuele
bedrijfsVormgeving
Ontwerp:
visuele
bedrijfscommunicatie,
Zandvoort
- www.woodcracker.nl
communicatie,
Zandvoort
- www.woodcracker.nl
communicatie,
Zandvoort
Opmaak:
I.Keur en
E.J.Kok- www.woodcracker.nl
Opmaak:
I.Keuren
enE.J.Kok
E.J.Kok Zandvoort
Opmaak:
I.Keur
Foto’s:
G. Boukes
en
Gemeente
Foto’s: G.
G.Boukes
Boukesen
enGemeente
Gemeente
Zandvoort
Foto’s:
Zandvoort
Projectwebsite
Projectwebsite
Projectwebsite
Voor alle informatie over het project kunt u zich wenden tot
Voor alle
alleinformatie
informatieover
overhet
het
project
kunt
u zich
wenden
Voor
project
kunt
u zich
wenden
tot tot
de projectwebsite: www.zandvoort.nl/ldc
de projectwebsite:
projectwebsite:www.zandvoort.nl/ldc
www.zandvoort.nl/ldc
de
Vragen
Vragen
Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via
Hebt uu vragen
vragenofofwilt
wiltu umeer
meerinformatie
informatie
kunt
u via
Hebt
dandan
kunt
u via
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of
louisdavidscarre@zandvoort.nl uwuw vraag
vraagstellen
stellenof of
louisdavidscarre@zandvoort.nl
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer:
telefonischcontact
contactopnemen
opnemen
telefoonnummer:
telefonisch
viavia
telefoonnummer:
088
– –400
8080
8585
088
– 400
400
80
85
088
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Alle
informatie
onder
voorbehoud.
Alle
informatie
onder
voorbehoud.
Alle
informatie
onder
voorbehoud.
UU
kunt
aan
de
inhoud
van
deze
U kunt
kunt aan
aande
deinhoud
inhoud
van
deze
van
deze
nieuwsbrief
geen
enkel
recht
ontlenen.
nieuwsbrief
geen
enkel
recht
ontlenen.
nieuwsbrief
geen
enkel
recht
ontlenen.

15

Zandkorrels
TENNISCLUB
ZANDVOORT
nieuwe leden welkom
www.tc-zandvoort.nl
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur, innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Opslagruimte te huur
in Zandvoort-Noord
± 90m2
Ook in gedeeltes
mogelijk.
Prijs notk.
Bel voor info:
06-23030013 of 5717805

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen
in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaakwerk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212
...................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Schoonmaakster
heeft tijd over
voor schoonmaakwerk
bij u thuis
of op uw bedrijf.
Betrouwbaar en goed.
Vraag naar onze
lage tarieven
Tel. 06-84772750
....................................................
Vakantiehulp gevraagd
voor woonwinkel.
Ca. 2 dagen in de week.
Tel. 5718845
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
...................................................

Lumpinee Traditional
Massage
Special: Thai Tradition
Wadpo Massage
Louis Davidstraat 13a
Tel. 06-3383 8303
www.lumpineemassage.nl
...................................................

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Bouwbedrijf STRAK
Nieuwbouw,
Verbouw,
Schilderwerk. Meubels
op maat gemaakt.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52
....................................................
CURSUS
KUNSTGESCHIEDENIS
Vincent van Gogh,
Jan Sluijters en de
Amsterdamse Joffers
Zandvoort
2, 9 en 23 april 2015
drs. Liselot de Jong
Kunst in Vorm
06-48443623
kunstinvorm.ldj@
gmail.com
www.kunstinvorm.nl

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schilder- en
klusbedrijf “Peter”
Schilderwerkzaamheden
binnen en buiten
KWALITEIT voor een
redelijke prijs
Gespecialiseerd in
houtrotreparaties.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan,
ik kom graag bij u langs.
Tel. 5733659 /
06-22409492
E-mail:
peterlink@xs4all.nl
....................................................

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
....................................................

Taxicentrale
Fred Spronk
Voor al uw
taxiritten
binnen en buiten
Zandvoort.
Speciaal tarief
Schiphol voor bus en
personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
....................................................

Garage te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744
....................................................

Engelse les
voor beginners en
(iets) gevorderden.
Tel. 5320375
....................................................

GRATIS SLENDEREN
Tijdens de OPEN DAG
Op 12 april a.s. van
11 tot 15 uur!
Ook info over
massages,
figuuranalyse,
botox,
figuurverbetering,
paraffinepakking,
pedicure,
schoonheidsverzorging,
enz.
Bij SmitS Health
& Wellness
Hogeweg 56A
Zandvoort.
Tel. 06-19413733
www.slenderyouzandvoort.nl
....................................................
Gevraagd:
hulp in de huishouding
voor 3 uur per week.
Bellen tussen 10-13 uur
tel. 06-22300109

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
www.autoverkoper.
nu voor meer informatie of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................

Te huur:
Loods 100m2
Curiestraat 2M
Grote hoge deur
Goede inrij ruimte
Prijs € 850 p.m.
06-18344111
....................................................
Heeft u binnenkort
een feestje?
Trouwfeest of een
verjaardag?
Onair-events heeft
diverse mogelijkheden om uw feest
compleet te maken....
DJ’s, drive-in shows,
artiesten of bands.
Kijk voor informatie
www.onair-events.nl
of bel 0619427070.
Neem ook contact
op voor andere
mogelijkheden.
....................................................

Introductieavond Shiatsu
Donderdag 9 april,
aanvang 19.00 uur.
Heeft u
gezondheidsklachten?
Kom en kijk wat Shiatsu
voor u betekenen kan.
Gratis toegang.
www.muyaki.com
Aanmelden:
06-19992616
....................................................
Gezocht:
jonge vrouw voor
huishoudelijke
werkzaamheden
in pension
in centrum Zandvoort.
Tel. 571954 1
....................................................
Gevraagd:
Heeft u een in goede
staat verkerend
bureau of
kantoortafel
over?
Formaat ca. 80x150cm.
Tegen aannemelijke
prijs neem ik hem over.
Tel. 06-83890133
....................................................

Organisatieplan voor verzelfstandiging
Zandvoorts Museum in 2016
In een organisatieplan geeft beheerder Hilly Jansen van

het Zandvoorts Museum de koers aan hoe de toekomst van
het museum in 2016 zal worden aangepakt. Een van de

hoofdtaken is de verzelfstandiging vanaf 2016. Verder
ligt de nadruk op de structuur en de financiën in het
aangeboden plan.

Hilly Jansen heeft het naar haar zin in het museum | Foto: archief/Rob Bossink

door Nel Kerkman

Het Zandvoorts museum is het
centrum waar hedendaagse
kunst en de geschiedenis van
Zandvoort samen komen met
een aanbod van andere activiteiten, waaronder het museum podium. Sinds de komst
in 2014 van Hilly Jansen als
beheerder zijn er diverse onderdelen veranderd met als re-

sultaat een stijgende lijn in het
bezoekersaantal. Toch ligt het
voortbestaan van het museum
onder zware druk, ondanks een
goede samenwerking met de
Zandvoortse samenleving en
de geweldige inzet van de vele
vrijwilligers. De huidige rol van
het museum is multifunctioneel geworden en wordt gezien
als Cultureel Centrum zoals het
ooit was.

Realisatie tot
verzelfstandiging

In de planning wordt de
startnotie ‘Verzelfstandiging
Zandvoorts Museum’ opgenomen met daarin een kosten- en
batenanalyse en de opstart van
een professionele stuurgroep
en een werkgroep met vrijwilligers van het museum en externe partijen. In het organisatieplan staan doelen voor in de
toekomst, waarbij inkomsten
genereren uit sponsorgelden,
verkoop van kunst en verhuur
van de ruimtes een van de vele
speerpunten is. Daarom zijn er
voor 2015 enige wijzigingen aangekondigd. Zo zal de entreeprijs
van € 2,25 naar € 3 verhoogd
worden. Voor kinderen tot en
met 16 jaar en museumjaarkaarthouders blijft de toegang
gratis. Daarnaast worden de
huurtarieven voor de verschillende ruimtes in het museum,
waaronder de ‘Kunstboet’, verhoogd en er komt een ‘Vrienden
van het Zandvoorts museum’,
waar iedere bewoner of elk bedrijf aan deel kan nemen.
Ook het museumprogramma
2015 laat zien dat het aanbod van
tentoonstellingen zeer divers is.
Mede door de inzet van het museumteam en Hilly Jansen ziet
de toekomst er rooskleurig uit.

Wandelgroep is al drie jaar actief
De ‘10.000 stappen van Zandvoort’ is al drie jaar een
begrip in Zandvoort. De maandelijkse wandelingen van

± 10.000 stappen (5 -6 km) door en rond Zandvoort duren
ongeveer 1,5 uur en hebben als doel om meer mensen te

laten bewegen. Vooraf inschrijven is niet nodig en de deelname is gratis. De samenstelling van de groep varieert van

5 tot 15 wandelaars met allen een eigen tempo. Nieuwe
wandelaars zijn altijd welkom.

goed voor lichaam en geest. In
Zandvoort hebben we het als
wandelaars natuurlijk wel getroffen met de mooie duinen
en het strand om ons heen. Het
wandelen in groepsverband
zorgt er niet alleen voor dat je
nieuwe mensen leert kennen
maar ook dat de tijd voorbij
vliegt.”

Over 10.000 stappen
van Zandvoort

Groepje wandelaars start bij De Oude Halt

De wandeling vindt doorgaans
plaats op de laatste zondagochtend van de maand en
start altijd om 10.00 uur vanaf
cafetaria Anytime De Oude Halt
op Vondellaan 2. De wandel-

groep wordt sinds januari van
dit jaar begeleid door Sandra
Gorwill-Lissenberg. Zij heeft het
stokje overgenomen van Barry
Paap. Sandra over wandelen:
“Wandelen is aangenaam en

Deze wandeling zijn een
initiatief van Sportservice
Heemstede-Zandvoort. De
naam ‘10.000 stappen’ is niet zomaar een mooi rond getal. Om
gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen
moeten zetten. Een gemiddeld
persoon zet er dagelijks slechts
6.000. De 4.000 extra stappen
komen ongeveer overeen met
een half uurtje stevig wandelen.
Met deze wandeling worden de
deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen.
Daarnaast is het natuurlijk een
goede manier om te ontspannen van de dagelijkse hectiek.
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Weerbericht
Kom de Kinderkunstlijn schilderijen vanaf
27 maart bewonderen in de Beach Factory van

Center Parcs Park Zandvoort

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tot begin april kil en
periodiek wisselvallig

Na een wat tegenvallende zaterdag volgde een voortref-

felijke zondag, met veel zon op het pleit. We hadden een
uitmuntend horizontaal zicht tot wel bijna 65 kilometer

en de wind hield zich tamelijk koest in de middagperiode. In de felle zon op een beschutte stek was het dan ook
heel goed toeven.

Dit soort dagen zijn er amper
meer bij de komende periode.
Regen en daarmee samenhangend uiteraard bewolking zijn
en worden ook nog weersbepalend namelijk. Vooral op woensdag regende het al flink door
in Zandvoort en omgeving. Er
viel zo’n 10 millimeter water.
De landerijen in deze contreien zijn vooral in de ondergrond
ook nog relatief nat vanwege
de neerslagrijke winterperiode.
Eigenlijk is het alleen op de vrijdag wat langer droog in WestNederland tussen de regens
door. Het bekende Azorenhoog
speelt weer op en krijgt een
ferme uitloper naar Frankrijk,
terwijl aan de noordkant van
dit systeem depressieperikelen
vrij spel krijgen op het traject
IJsland-Noorwegen. Wij zitten
er precies tussenin en krijgen
regelmatig te maken met regenstoringen of enkele buien.
Het typische maartweerbeeld houden we dus in huis.
Tussendoor zijn er ook felle
opklaringen en sommige
dagdelen verlopen niet eens
zo belabberd. De temperatu-

ren komen meestal uit op 8
tot 11 graden in de middag. In
een enkele nacht kan het nog
afkoelen tot in de buurt van het
vriespunt.
In de geschetste situatie komt
waarschijnlijk nauwelijks of
geen verandering tot in de
eerste week van april. Die twee
mooie en bijna warme dagen
die we al meemaakten onlangs
kunnen we dus niet beschouwen als een introductie van
een mooi en vroeg voorjaar.
Het voorjaar zou zelfs als laat
kunnen worden betiteld als we
de balans over een week of drie
zouden opmaken.
Warm en stabiel weer is dus
voorlopig niet in zicht. Maart
is overigens zelden een uitgesproken maand als het om
prachtig lenteweer gaat. In
april en mei is daar doorgaans
meer kans op. Zowel April 2007
als mei 2008 waren zeldzaam
fraaie maanden. De hele maand
was het droog, zonnig en zeer
zacht (warm). Meer weerinfo
via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

9o

10o

11o

11o

Min

4o
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4o
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45%

50%

40%

65%

Neerslag 70%

35%

70%

70%

Wind

w. 4

zw. 3-4

zw. 4

nw. 3-4
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Uw sloggi dealer

Bloemen, altijd een
BLOEMgoed idee

Haltestraat 55
Tel. 023 571 28 39
Zondag en
maandag gesloten

P.S. Let op onze aanbiedingen!

N

Specialist voor al uw bloemwerken.

Autobedrijf Zandvoort

2+1 Geldig op alle sloggi’s.
De goedkoopste is gratis.

11

Zolang de voorraad strekt

Hét APK keurstation

autoBANDEN

APK-KEURINGEN

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Reparatie en onderhoud van alle merken

N

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

9

• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s

www.autobedrijfzandvoort.nl

• Opslag banden

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

N
 023-5730962

Dank...

“Ik ben blij dat ik naar
het ontmoetingscentrum
kan, anders zou ik
het niet redden”

Bruno Bouberg Wilson
kandidaat Ouderenpartij NH

Door uw stem op de Ouderenpartij
Noord-Holland zijn wij op gelijke
sterkte vertegenwoordigd in de nieuw
gekozen Provinciale Staten.
Mede namens fractievoorzitter
Jeﬀ Leever dank ik u voor het in ons
gestelde vertrouwen.

M

Voor inspirerende verhalen en informatie,
kijk op www.amie.nl
Heeft u geheugenproblemen?
In de Ontmoetingscentra van Amie ontmoet u dorpsgenoten en ontvangt u
begeleiding in het omgaan met geheugenproblemen. Gezelligheid en plezier
staan voorop, en als u het leuk vindt, kunt u deelnemen aan allerlei creatieve,
culinaire en bewegingsactiviteiten.
Bent u mantelzorger van iemand met geheugenproblemen?
Amie organiseert gespreksgroepen en geeft u deskundige informatie en advies
over praktische en emotionele aspecten van de zorg voor uw naaste met
geheugenproblemen.
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Meer weten of uw
zorgvraag melden:
zorgbemiddeling@amie.nl
of 023-5741637

12

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notaris-zandvoort.nl
www.notaris-zandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

10

Zandvoortse Courant • nummer 13 • 26 maart 2015

Samen sterk met uw vrijwillige
netwerkcoach!

Zou u graag meer mensen willen leren kennen, leuke din-

gen willen doen en meer plezier willen hebben? De eerste
stap om dat voor elkaar te krijgen is door u aan te melden

bij Pluspunt, daar staat de netwerkcoach voor u klaar. De
netwerkcoach is een vrijwilliger die graag mensen begeleidt en die daar een speciale training voor heeft gevolgd.

Simpele dingen zoals de krant lezen zijn leuker om samen te doen

Familie, vrienden of een goede
buur; ze zijn onmisbaar voor
elk mens. Maar het hebben van
contacten is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Misschien zijn
er mensen weggevallen uit uw

omgeving of zijn vriendschappen verwaterd. Of zorgde u voor
iemand en was er naast het zorgen geen tijd over voor hobby’s
of samenzijn met anderen. Leeft
bij u de wens om verandering

te brengen in uw situatie, maar
weet u niet goed hoe u het aan
kunt pakken? Samen met de
netwerkcoach maakt u stap voor
stap een plan om uw wensen uit
te voeren.
De vrijwillige netwerkcoach
zal gedurende ongeveer een
half jaar uw ‘maatje’ zijn bij het
bouwen aan nieuwe activiteiten
en contacten. Altijd al willen leren biljarten? Of lid worden van
een wandelclub? Misschien wilt
u uw buurtgenoten beter leren
kennen? U bepaalt zelf wat u
wilt bereiken en u gaat er actief
mee aan de slag, met ondersteuning van de netwerkcoach. De
begeleiding door de netwerkcoach is gratis voor inwoners van
de gemeente Zandvoort. Heeft
u interesse? U kunt de folder
aanvragen of u direct opgeven
bij de coördinator van Pluspunt:
Astrid Zoetmulder, telefoon 0235719393 of mail a.zoetmulder@
pluspuntzandvoort.nl.

Kweekweken bij Bos Tuin en Dier
Zaaien en kweken is helemaal hot! Door het succes van de
AH-moestuintjes staan vele vensterbanken momenteel vol

met groenteplantjes. Zaaien en kweken is voor kinderen
zeer leerzaam en het opkomen van de plantjes is ook reuze

spannend. De verzorging maakt ze bewust en voedt de interesse voor planten en tuinieren.

Haal alles in huis voor een eigen moestuintje

Het kweken van eigen verse biologische gewassen is lekker, gezond en geeft veel voldoening.

Zelfs in een paar potten op uw
balkon kunt u een moestuintje realiseren. Er zijn ook volop

bloemenzaden en bloembollen
verkrijgbaar om een moestuin
kleur te geven.
Wilt u zelf aan de slag dan vind
u bij Bos Tuin en Dier alle benodigdheden om het kweken
tot een succes te maken. Alle
groenteplantjes, pootaardappelen, plantuitjes en fruitstruiken
zijn momenteel weer verkrijgbaar. De komende weken zijn
er in de winkel leuke kortingsacties op kweekmaterialen. Op
www.bostuinendier.nl staat
een boodschappenlijstje en een
kweekkalender.
Bos Tuin en Dier Vogelzang is geopend van maandag t/m vrijdag
van 09.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur en
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Vrijwilligers in Beeld
In Zandvoort wordt heel veel vrijwilligerswerk gedaan.
Zonder al die vrijwilligers zouden veel organisaties niet

kunnen bestaan. Deze vrijwilligers geven met hun werk-

zaamheden een prachtige bijdrage aan Zandvoort.

De ijsbaan en de vrijwilligers | Foto: Johan Lagarde

In het Zandvoorts Museum
kunt u momenteel de fototentoonstelling: Vrijwilligers
in Beeld bekijken. Hierop is de
schoonheid van vrijwilligerswerk goed waar te nemen.
Vrijwilligerswerk brengt kleur in
het leven van de vrijwilliger en

van mensen die op vrijwilligers
zijn aangewezen. De tentoonstelling is gemaakt door vrijwilliger Johan Lagarde in samenwerking met VIP-Zandvoort
(Vrijwilligers Informatie Punt)
en is momenteel te bezichtigen
in het Zandvoorts Museum.

Dier van de week

Wubbo is een oudere dame van ongeveer 14 jaar. Ze

is een echte knuffelkont en ligt graag op schoot. In het asiel
is ze niet sociaal naar andere katten dus een huis voor haar
alleen zou ideaal zijn. Ze ligt het liefst de hele dag in een
lekker mandje te slapen. Voor Wubbo zoeken we een huisje
met eventueel een balkon zodat ze toch lekker een frisse
neus kan halen. Op dit moment heeft ze geen medische
problemen, ze is alleen een beetje een lastige eter.
Wie geeft deze lieve oude dame een eigen mandje?!
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888
Internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt
zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Hondenbelasting
Dat de gemeente Zandvoort zwaar in de schulden zit zal niemand meer verbazen. Per inwoner €3153,- (per 31/12/2013
bron: VNG 24/9/2014). Op jacht naar geld heeft men de kleine doelgroep van hondenbezitters met 2 honden of meer
in het vizier gekregen en de hondenbelasting verhoogd van €77,60 naar €150,90 (ruim 94% !!) vanaf 2e hond.
Uiteraard is men zo sluw geweest, wellicht in het kader van verkiezingen, om maar een kleine prijsstijging van €1,20
in rekening te brengen voor hondenbezitters met één hond. Stel je voor dat deze grote groep in opstand komt!
Misselijkmakend dit soort praktijken van incompetente bestuurders die op geen enkele wijze capabel zijn om met
gemeenschapsgeld, bijeen gebracht door alle Zandvoortse inwoners, om te gaan.
Met vriendelijke groet, R. Th. van der Meulen
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 13 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 12 en
de verdere in week 12 door het college genomen besluiten
zijn in week 13 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.
Vergadering welstandscommissie
De volgende vergadering van de Commissie voor welstand
en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 26
maart in het raadhuis. De Commissie adviseert het college
o.a. over aanvragen om omgevingsvergunning. Precieze
aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Marisstraat 7, plaatsen aanbouw, ingekomen 15 maart
2015, 2015-VV-053.
• Helmersstraat 18, plaatsen dakkapel, ingekomen 17 maart
2015, 2015-VV-056.
• Brederodestraat 96, doorbreken draagmuur, ingekomen
17 maart 2015, 2015-VV-057.
• Boulevard Barnaart 67, plaatsen twee paviljoen op strand,
ingekomen 17 maart 2015, 2015-VV-058.
Bentveld:
• Parnassialaan 18, kappen bom zij-erf, ingekomen 12 maart
2015, 2015-VV-054.
• Zandvoortselaan 325, realiseren oprit, ingekomen 17
maart 2015, 2015-VV-055.
Bentveld:
• Zuidlaan 51, plaatsen paddocks, ingekomen 13 maart 2015,
2015-VV-052.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen

kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons voornemen
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een
voornemen tot het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of ontheffing worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal
dit bij de publicatie voor de ter inzagelegging van het
concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen
beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Evenementenvergunning verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting
Wielersportevenementen Le Champion voor de ZandvoortKatwijk-Zandvoort Strandrace die plaatsvindt op zaterdag
28 maart 2015.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de
publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort
kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan
ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal
loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst in beginsel
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt
ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

Jerry Kramer kreeg
heel veel voorkeurstemmen
De VVD is na de verkiezingen voor de Provinciale Staten de

grootste in Zandvoort gebleven. De liberalen haalden 27,2%

van de stemmen; een dik verlies van 8,1% ten opzichte van
de verkiezingen van 2011. Als tweede kwam de PVV tevoorschijn met 17,3%, een verlies van 0,7%.
Goede derde werd het CDA dat
weer in de lift zit en 10% haalde, een winst van 3,7% dus een
forsere stijging dan de landelijke trend. Winst was er ook voor
D66 dat 2,4% meer stemmen
kreeg en op 9,8% uitkwam.
Ook 50PLUS kon in Zandvoort
op een mooie winst rekenen.

Jerry Kramer

Na de verkiezingen voor de
Provinciale Staten van vorige
20

week woensdag bleek dat
plaatsgenoot Jerry Kramer heel
veel voorkeurstemmen heeft
gekregen. Binnen Zandvoort
waren dat er 793 maar van
buiten Zandvoort bijna het
dubbele: 1.541! Waar gaat de
VVD’er zich nou sterk voor
maken? “Allereerst moeten
we de lokale politiek scheiden van de provinciale. Zit je
in de Provinciale Staten, dan
zit je daar voor onze mooie

provincie Noord-Holland”, aldus Kramer. “Dat wil niet zeggen dat je niets voor jouw eigen woonplaats kan doen. Zo
steunt de fractie van de VVD
het streven en de lobby van de
provincie om de toekomstige
windmolens buiten het zicht
te plaatsen. Maar ook de vraag
of Zandvoort de badplaats van
de metropoolregio Amsterdam
is, blijft belangrijk. Dan hebben
we ook nog het economische
gegeven dat indien de windmolenparken van hoger hand
toch binnen het zicht worden
geplaatst, wat er dan met de
duizenden werklozen gaat gebeuren. Lokaal maar ook provinciaal dus”, zegt hij.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Vrolijke paastraditie
De Riki Stichting is in 1998 op particulier initiatief opge-

richt en organiseert, bedenkt en financiert elk seizoen

landelijke projecten die het welbevinden van kwetsbare
groepen verbeteren. Belangrijk bij het initiatief is om ook

scholen te betrekken bij de activiteiten en jong en oud
met elkaar in contact te brengen.
Met Pasen wordt er ook dit jaar
een landelijke actie georganiseerd om eenzaamheid onder
ouderen te verminderen en te
voorkomen. Steeds meer ouderen genieten sinds 2007 van
een bijzondere Paastraditie.
Het is de tijd dat basisschoolleerlingen naar zorgcentra op
bezoek gaan om samen Pasen
te vieren. De paaspakketjes
worden uitgedeeld aan de ouderen, een gezamenlijk ont-

bijt, knutselen en zingen: een
vrolijk en betekenisvol bezoek
waarbij men elkaar leert kennen en wederzijds respect en
begrip ontstaat.
Ook dit jaar gaan de leerlingen van de Nicolaasschool
Zandvoort op 31 maart naar
Huis in de Duinen om pakketjes uit te delen. Want samen
Pasen vieren, verbindt en geeft
plezier.
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Het Pakhuis

Bedrijvengids
pagina

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Sil’s Partyservice
Diverse sandwiches, hapjes en catering
Vanaf € 30 thuisbezorgd
www.silspartyservice.nl

Meer klanten met digitale nieuwsbrieven?
Vraag de gratis emailmarketingscan aan!
www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

ZATERDAGHULP GEZOCHT
Interesse? Loop eens binnen

Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

Bloemendaalseweg 24 | Bloemendaal
Tel. 5276313 of 06 - 40732477

www.zandvoortsecourant.nl

U vindt wat u zoekt op
de Bedrijvengids pagina!
Plaatsing

Wekelijks (totale investering)

Om de week (totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen: Ingrid Muller: 06 - 2453 0167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Ronald Arnoldt: 06 - 2125 8459 • ronald@zandvoortsecourant.nl

Cruquius & Utrecht
iedere zondag
12-17 uur

B E AC H FA S H I O N

Superstar
Mt. 39 t/m 46

90,Herenjack
Mt. S t/m 3XL

99,95

69,95

Nieuwe
badcollectie
Ds/Hr/Kids
Beachlife,
Hugo Boss,
O'Neill, Wow,
Tweka,
Protest etc.
Diverse riemen
Ds/Hr/Kids

49,95

10,-

Mt. 22 t/m 35
Stan Smith Mt. 39 t/m 46

Observe Mt. 41 t/m 46

99,95

69,95
OP=O

LEERDAM

v.a. 24,95

90,-

P

Bodywarmer
Mt. S t/m XL

89,95

35,-

BEUNINGEN

ROTTERDAM

CRUQUIUS

UTRECHT

Z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t . O P = O P. P r i j s w i j z i g i n g e n , k l e u r - e n m o d e l a f w i j k i n g e n e n d r u k f o u t e n v o o r b e h o u d e n . A l l e e n v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k . To p s h e l f b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m v e r v a n g e n d e a r t i k e l e n a a n t e b i e d e n .
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Uitverkoop demo modellen
SONY KDL42W705BBAEP
LED-TV
• 42’’ (107 cm) Full HD LED-TV
• Smart TV Sony Entertainment Network
• X-Reality Pro beeldverwerkingsprocessor
• 200Hz op basis van MotionFlow XR
Art. Nr.: 1308349

Driezijdig Ambilight voor een
nog intensere kijkervaring

PHILIPS 47PFK7509/12
LED-TV
• 47’’ (119cm) Full HD Smart 3D LED-TV
• Dual-core processor
• Bekijk bestanden vanaf andere
apparaten via WiFi
• Smart TV: internet en apps als YouTube
en Facebook
Art. Nr.: 1318959
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Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel
vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, en Xeon Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Incl. 2 jaar garantie

120GB SSD harde schijf

Incl. 500GB externe harde schijf!
LENOVO IdeaPad G50-70
Notebook
• 15,6’’ Notebook
• Intel Core i3 processor (1,7Ghz)
• 4GB RAM-geheugen
• 120GB SSD + 500GB externe harde schijf
Art. Nr.: 1324459

MEDIA MARKT Cruquius:
Cruquiusplein 10, 2142 EV Cruquius
Tel. 023 - 5438800
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APPLE iMac (MF8833N)
21,5’’ All-in-one desktop
• 1,4-GHz dual-core Intel Core i5-processor (3 MB cache, Turbo Boost tot 2,7 GHz)
• 1920 x 1080 resolutie, IPS LED scherm,
Intel Graphics 5000
• 8 GB werkgeheugen, 1 TB opslagcapaciteit
• WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0
• 2 x Thunderbolt poorten, 4 x USB 3.0,
FaceTime HD-camera
• Besturingssysteem OS X Yosemite
Art. Nr.: 1365939

Openingstijden:
Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9 - 19 uur
Iedere zondag geopend van 12 - 17 uur

Parkeren:
Gratis parkeerpl
direct voor de d
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MELITTA Caffeo Bistro
Volautomaat
• Perfect Cappuccino
• Eenvoudige en hygiënische reiniging
• In hoogte verstelbare koffie-uitloop
Art. Nr.: 1170747

SpeedPerfect zorgt voor
een 65% snellere wasbeurt

Energieinhoud

1600
toeren

BOSCH SMV93M40NL
Geïntegreerde inbouwvaatwasser
• 13 maatcouverts
• 44 dB geluidsniveau
• Resttijdindicatie, uitgestelde start
• Incl. bezorging en installatie t.w.v. € 99,Art. Nr.: 1360140
Energie-

* Aanbiedingen zijn geldig t/m 29-03-2015 • Zolang de voorraad strekt • Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen
verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Prijzen zijn excl. thuiskopieheffing

Bonenreservoir met 2 kamers

Radial Root Cyclone technologie

1-7 kg

-s
ED

8 megapixel camera,
2 megapixel aan de voorzijde

DYSON DC33C Extra
Zakloze stofzuiger
• Ball technologie
• Vangt allergenen op,
blaast schonere lucht uit
• Nieuwe schakelbare
vloerzuigmond met
zuigkrachtinstelling
Art. Nr.: 1371816

SIEMENS WMN16T3471
Wasmachine
• Energieklasse A+++-30%
• Vulgewicht 1-7kg
• 1600 rpm max. centrifugesnelheid
• iQdrive motor voor extra stilte en
zuinigheid
• 10 jaar motorgarantie
Art. Nr.: 1369160
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SAMSUNG Galaxy TabPro 12.2 WiFi (32GB)
12,2’’ Tablet
• 32GB opslaggeheugen, uitbreidbaar met
MicroSD
• 1,9GHz processor
• 12,2’’ IPS LED-scherm
• 2560x1600 resolutie
Art. Nr.: 1308741

,2’

Ook verkrijgbaar
in het zwart

GARMIN NUVI 2597 LMT Europa
Navigatiesysteem
• Lifetime kaartupdates
• Spraakbesturing
• Handsfree bellen dankzij de
geïntegreerde Bluetooth-carkit
• Geavanceerde rijbaanbegeleiding
Art. Nr.: 1226241

12

JBL E 40 BT
On-Ear hoofdtelefoon
• Bluetooth-connectiviteit
• Oplaadbare accu biedt 16
uur afspeeltijd
• 360-graden draaibare
scharnieren
Art. Nr.: 1319459

Incl. bezorging en
installatie t.w.v. € 99,-

laatsen
deur
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Parcours 12 km

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten verschillende straten af te sluiten
voor verkeer tijdens de Zandvoort Circuitrun 2015. De afsluitingen worden ingesteld op
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Op zaterdag 28 maart is de Haltestraat afgesloten in verband met het
wandelevenement “30 van Zandvoort”.
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Melding verkeersmaatregelen
Zandvoort Circuitrun 2015

4 km
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zondag 29 maart van 12.00 tot 15.30 uur.
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Voor buslijn 81 geldt: van 12.00 tot 15.30 uur
De route zal zijn:
Zijlweg, Westelijke randweg, Leidsevaartweg, Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat, Oranjestraat, Busstation. Vervallen haltes: Van Galenstraat,
Koper-Passerel/Station, Badhuisplein, Vondellaan, Burg. v. Alphenstraat,
Station, Circuit
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Voor buslijn 80 geldt: Op zaterdag 28-03-2015 en zondag 29-03-2015 is er een wandel- en
fietsevenement in Zandvoort. Hierdoor zal er beiden dagen een omleiding
gereden moeten worden.
De route zal zijn:
Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat (halte), Oranjestraat, Busstation.
Vervallen halte: Koninginneweg
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Tevens worden tijden de Zandvoort Circuitrun verkeersmaatregelen genomen op de busroutes
van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:
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Om het verkeer te informeren dat Zandvoort gedurende de Zandvoort Circuitrun niet via de Zeeweg/ Boulevard
Barnaart te bereiken is, zal op zondag 29 maart een vooraankondigingsbord “Zandvoort” met verwijzingspijl en
een vooraankondigings-tekstkar worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg/ Militairenweg.
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Ook is besloten op maandag 23 maart de borden “verboden te parkeren” met onderbord “Zondag a.s.”
te plaatsen in de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat,
de Van Speijkstraat, het Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, het zuidelijk deel van de Brederodestraat,
de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om deze locaties vrij te houden
van geparkeerde auto’s.
Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op
zondag 29 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn.
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tijdmeting 4 en 8 km

8 km

Zandvoort 5km en 12km.indd 1

Voor buslijn 84 geldt: van 12.00 tot 15.30 uur vanaf Haarlem stationsplein tot aan de Zeeweg de route
van lijn 81. Dit om de passagiers toch een mogelijkheid te geven om die richting
Bloemendaal aan Zee te reizen. Alle haltes in de omleiding zijn vervangende
haltes. Nabij de halte Tentenkamp zal de lijn 84 via de doorsteek over de normale
rijbaan de route terug naar Haarlem vervolgen.

11/13/14 1:07 PM

Voor de volledige tekst van het “Verkeersbesluit Zandvoort
Circuitrun 2015” wordt verwezen naar de gemeentelijke blokadvertentie
en de website van de gemeente Zandvoort

Tijden en locaties bekend voor bijeenkomsten
retail, horeca en vastgoed
In 2014 is de Retail- en Horecavisie van Zandvoort vastgesteld. Doelstelling daarvan:
een compact centrum (inclusief strand) met thema’s en van hoge kwaliteit.
Dat klinkt leuk, maar wat betekent dat in de praktijk? Hoogste tijd voor concrete acties!
De maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsconvenant,
dat we op 21 juni gaan ondertekenen. U bepaalt mede wat erin komt te staan.
Hoe? Door mee te doen op de volgende momenten.

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
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maandag
			

16 maart Algemene kick-off
15-17u

maandag
			

23 maart Themabijeenkomst vastgoed en makelaardij
15-17u

maandag
			

30 maart Themabijeenkomst retail
20-22u
Café René - Haltestraat 18 (gewijzigde tijd)

maandag
			

13 april
15-17u

Themabijeenkomst horeca
Casablanca Variété (Paradijsvogeltent) - Haltestraat 56

maandag
			

20 april
20-22u

Themabijeenkomst bewoners
Café De Overkant (Blauwe Tram) - Louis Davidscarré 1

maandag

11 mei
15-17u

Algemene afsluiting
Restaurant Eb & Vloed - Badhuisplein 2-4

			



Check ook facebook.com/ondernemersloketzandvoort.
Iedereen is altijd welkom, u kunt zo aanschuiven. Heel graag tot ziens!
Met ondernemende groet,

Pascal Spijkerman
Kwartiermaker DNA, Retail en Horeca
p.spijkerman@zandvoort.nl
06-41016025
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Stichting Melanoom is begunstigde van
de Runner’s World Zandvoort Circuit Run
Ieder jaar koppelt de Rotaryclub Zandvoort een goed doel aan de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. De initiatiefnemers en mede-organisator van het evenement hebben
dit jaar gekozen voor de stichting Melanoom. Dit op initiatief van de onlangs aan oogmelanoom overleden Robin Keller.

Het Vip team van Rotaryclub Zandvoort. Dit jaar verschijnt de club met tien teams aan de start

Ter nagedachtenis aan deze
sportieve Zandvoorter heeft de
Rotaryclub zelfs 10 atletenteams
samengesteld. Stox, het bedrijf
van Robin Keller, doet daar nog
eens een zestal teams bij.

“Jaarlijks mogen de leden van
onze serviceclub een of meerdere goede doelen aandragen.
Een van de leden, die Robin
goed gekend heeft, kwam om
begrijpelijke redenen met stich-

ting Melanoom en daar heeft
de commissie Fundraising van
onze afdeling van de Rotaryclub
voor gekozen”, zegt de voorzitter van de commissie George
Polman, die onder andere de

Jeu de boules

Stichting Melanoom

Richard Kreeft (39) is woordvoerder van de stichting
Melanoom en is zelf door deze
agressieve vorm van huidkanker getroffen. “Het meest
belangrijke is om de mensen
goede voorlichting te geven.
Een onrustige moedervlek kan
uitgroeien tot huid melanoom.
Mocht iemand dit herkennen
dan raden wij hem of haar
aan om direct contact op te
nemen met een huisarts. Zelf
was ik te laat en dan gaat de
kanker in een razend tempo
zijn gang. Ben je er op tijd bij,
dan heb je een redelijke kans
om er vanaf te komen”, legt
Kreeft uit. Hij geeft aan dat de
stichting ook veel aandacht
schenkt aan het geven van zoveel mogelijk preventieve informatie. “Zo wordt door onze
stichting aangeraden om direct zonlicht zoveel mogelijk te
vermijden of om de huid goed
in te smeren, zeg maar iedere
twee uur”, adviseert de woordvoerder.

Melanoom komt het meest
voor in de leeftijdsgroep van
50 tot 80-jarigen. Jaarlijks
wordt de groep mensen met
melanoom groter. Dat kan wel
met 150 nieuwe patiënten op
jaarbasis. Ook worden er
steeds meer gevallen bekend
bij jonge mensen, zeg maar
vanaf een jaar of 20. Dat moedervlekken vaak de oorzaak
van melanoom zijn klopt,
maar ook kan melanoom zo
maar ontstaan, bijvoorbeeld
via erfelijkheid. In ieder geval
is het belangrijk om bij onraad
of vermoeden direct een arts
in te schakelen. “De Stichting
Melanoom geeft een aantal
folders uit met de nodige informatie. Neemt u gerust allemaal een folder mee en verdiep u eens in deze materie.
Nogmaals, de voorlichting kan
niet groot genoeg zijn. Want
het is zo belangrijk om er snel
bij te zijn”, sluit hij af.
Zondag is dus de dag voor stichting Melanoom en laten we hopen dat de Rotaryclub Zandvoort
veel, heel veel geld naar deze
stichting kan overmaken!

Paardensport

Jeu de Boules Vereniging Zandvoort
laat van zich horen
De jeu de boulesvereniging in Zandvoort is nog altijd
springlevend. Met zo’n 55 leden heeft de vereniging een

vaste kern van recreatiespelers en een wat kleinere groep,
die meedoet aan Nationale en regionale wedstrijden.

Trots tonen de winnaars hun bekers

Zo is er afgelopen winter
door 2 teams gespeeld in de
afdeling NH voor de Winter
Competitie Tripletten (WCT)
zaterdag. Team 1 bestaande uit
Walther Bruns, Ab en Liesbeth
Reurts speelden in de 1e klasse.
Zij begonnen aan hun laatste wedstrijddag als 4e en
wisten dit uit te bouwen tot

opbrengst van het parkeergeld
kan gebruiken om te steunen.

een 1e plek. Zij hebben zich
hiermee gekwalificeerd voor
het Winterkampioenschap
zone B op 22 maart in
Heerhugowaard. Team 2 bestaande uit John Dorsman,
Richard Kerkman en Johan
Moelee behaalde een 4e plek
en vielen daarmee net buiten
de prijzen.

Op de vrijdagavonden werd er
door JBZ gespeeld in de VTC
met een groep bestaande uit 8
personen, die bij toerbeurt diverse disciplines speelden. Ab
Reurts, Liesbeth Reurts, Johan
Dorsman, Walther Bruns, Johan
Moelee, Cor Drayer, Engeline
van Koningsbruggen en Henk
van Koningsbruggen. De laatste wedstrijddag, gespeeld in
Nieuw Vennep, gingen ze in op
een 3e plek. Het eindresultaat
leverde een 2e plaats op.
Met de zomer in het vooruitzicht wordt er ook regelmatig bij
diverse verenigingen gespeeld
voor de Zomer Competitie
Doubletten. De 1e wedstrijddag
wordt gehouden op zondag 12
april in Zandvoort en er worden ruim 90 spelers verwacht.
Nieuwsgierig hoe dat er aan toe
gaat? Neem dan eens een kijkje
op de Thomsonstraat 3, naast
de huisarts-/tandartspraktijk.
Zelf een balletje gooien kan ook.
Dat is op de dinsdag- en zaterdagmiddag. Aanmelden vóór
13.30 uur.

Zandvoortse amazone
Nederlands Kampioen
Zandvoort begint zich zo langzamerhand te profileren als

een ‘paardendorp’. Opnieuw mag een Zandvoortse amazone zich namelijk Nederlands Kampioen noemen. Afgelopen

weekend was plaatsgenote Fréderique Broadwith (12) in

Ermelo de beste van de KNHS rijstijlcompetitie klasse B, DE.
De 12-jarige amazone weet
waar het succes vandaan komt:
“Ik heb veel aan dressuurtraining gedaan met Maaike Voit
(oud-Zandvoortse) en Renate
Langenberg. Dat is de basis.
Maar mijn pony Pokerface is
ook een fijne en lieve pony. Hij
is 14 jaar, een New Forest pony,
en heeft al Z gesprongen”, gaf
zij als grootste reden voor haar
kampioenschap aan. Ze ‘vergeet’ gemakshalve dat ze de
prestatie samen met haar pony
heeft neergezet.
De kinderen in haar klas hebben haar verrichtingen via
de computer kunnen volgen.
Dat had juf Maaike geregeld
van de Oranje Nassauschool,
waar Broadwith op school
zit. Namens de Zandvoortse
Courant van harte gefeliciteerd!

Fréderique Broadwith op haar
pony Pokerface
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Zandvoortsche Hockey Club zoekt nieuwe leden
Jongens & meisjes, senioren (trimhockey) meld je nu aan!

N

14

Uniek in Zandvoort !

Drank en Spijslokaal “De Meester”
Zeestraat 26 Zandvoort
Voor ieder wat wils, maar voor de kaasfondue liefhebbers vijf verschillende soorten en een tafel vol
met bijgerechten om mee te dippen. Daarnaast kunt u ook kiezen voor onze vlees en visgerechten
en of dat al niet genoeg is, hebben we ook elke dag “eet wat de pot schaft”. Hiervoor geldt Op=Op

Schrijf je nu in voor
het nieuwe seizoen en
train alvast gratis mee
tot 1 juli 2015!

De dagspecials van deze week zijn:
- Woensdag: ovenheerlijke lasagne met brood en kruidenboter € 7,50
- Donderdag: pasta Vongole in verse tomatensaus € 7,50
- Vrijdag:
verse tarbot met puree en salade € 7,50

Weekendspecial: lamsrack met gepofte aardappel, zure room en salade € 15,50
Reserveren gewenst
Deze gerechten worden allemaal geserveerd in unieke ambiance en met fullservice.
Kijk op onze Facebookpagina voor de volledige menukaart

Professionele trainingen • laagste contributie • snelst groeiende club • gezellige sfeer

www.zandvoortschehockeyclub.nl

N
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Voor reserveren of info kunt u bellen met 023-5831291 / bgg 06-24119376
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

Leuke clinics
in meivakantie
In de meivakantie
vindt voor de zesde
keer de JeugdVakantieSportWeek plaats. Van
2 tot en met 9 mei organiseert Sportservice
Heemstede-Zandvoort
in samenwerking met
verschillende sportverenigingen en andere
sportaanbieders elke
dag leuke sportclinics.
Kinderen uit groep 1 t/m 8
en ouders kunnen zich hier
vanaf nu voor inschrijven
via www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.
Er staan dit jaar wederom
bijzondere, nog niet eerder aangeboden sporten
op de planning. Het aanbod bestaat uit bumpball,
badminton, atletiek, zumba, surfen, E-games, een
springkussen paradijs en
midgetgolf. Voor een ieder
is er wat wils dus. De activiteiten vinden verspreid
door Zandvoort plaats.
De JeugdVakantieS port
Week is een uitgelezen
mogelijkheid om kennis
te maken met sporten
die je normaal gesproken
niet zo snel zult doen. Het
gaat er in de sportweek
ook om dat de leerlingen
een bepaalde basiskennis
zullen krijgen, waardoor
ze aan het eind van de clinic zelf de sport kunnen
beoefenen, met genoeg
kennis over de spelregels
en technieken. Verder zijn
het natuurlijk fantastische
activiteiten om de meivakantie op een sportieve
manier door te komen.
Er wordt per cursus een
kleine deelnemersbijdrage
gevraagd.
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Hockey - dames

IJshockey

Domme pech zorgt voor verlies
Zondag speelden de dames van ZHC thuis tegen Westerpark 6 uit Amsterdam. Tegen

de hoofdstedelingen had Zandvoort vooral veel pech, waardoor er geen punten in eigen
huis bleven.

Britt Wortel naar
WK ijshockey
Komende week vertrekt plaatsgenoot Britt Wortel (18) naar

China om deel te nemen aan het WK ijshockey voor dames.
Zij speelt al een aantal jaren in het nationale team dat zich
eerder dit jaar geplaatst heeft voor de B-poule, de op één
na hoogste poule voor de dames wereldwijd.

Aanvallende actie van de Zandvoortse hockeysters

Zandvoort startte ongeconcentreerd aan de wedstrijd en
de eerste minuten verliepen
daardoor rommelig. Ballen
die normaal altijd gestopt en
weggeslagen worden, werden nu gemist. “Dat deed ons
geen goed en Westerpark wist
al snel op voorsprong te komen”, zei Irma Keur na afloop.
Zandvoort herpakte zich vlak
voor rust en Nina Koemans kon

door een counter het eerste
punt voor haar team scoren.
Helaas was de tussenstand bij
het rustsignaal al opgelopen
naar 1-4.
De tweede helft kwam Zand
voort meer aan de bal en kwamen er een aantal kansen.
Opnieuw was het Koemans die
de doelvrouw nogmaals wist
te passeren maar meer zat er

zondag voor de Zandvoortse
dames niet in. ZHC had helaas
tijdens de hele wedstrijd veel
pech en dat was duidelijk aan
de score te zien. Westerpark
kon alsnog een aantal keer
scoren. Uiteindelijk werd de
eindstand 2-7.
Volgende week speelt Zand
voort om 11.00 uur thuis tegen
AMVJ 9 uit Amstelveen.

De A-poule is nu binnen handbereik. Vorig jaar zaten de
Nederlandse dames er al dicht
tegenaan. Zij verloren toen in
de finale van de B-poule van
gastland Frankrijk. Dit jaar dus
in China en de tegenstanders
in de eerste ronde zijn gastland China, Hongarije, Italië,
Slowakije en Zuid Korea.
In de voorbereiding heeft
de nieuwe bondscoach Joep
Franke via de bond voor elkaar gekregen dat het vrouwenteam het hele seizoen in
de op één na hoogste competitie bij de mannen heeft
gespeeld. Hierdoor was er ieder weekend een wedstrijd en
groeiden de dames naar el-

kaar toe. Tevens was er iedere
maandag een centrale training
in Eindhoven en werden er ook
nog een aantal oefeninterlands
gespeeld.

Kampioen

Een mooie bijkomstigheid
voor Britt is het onlangs binnengehaalde kampioenschap
van Nederland met haar eigen
U18 team van Amstel Tijgers.
In de finale was Geleen de tegenstander die het hele seizoen nog niet verloren hadden.
Amstel Tijgers was in deze finale goed op dreef, waardoor
Geleen naar de tweede plaats
werd verwezen. De Zandvoortse
gaat dus met veel zelfvertrouwen het WK tegemoet.

Voetbal

Nipte nederlaag SV Zandvoort
Afgelopen zaterdag speelde SV Zandvoort een uitwedstrijd
tegen Buitenveldert. De Amsterdammers stonden voor
afgaand aan deze wedstrijd pal achter de Zandvoorters
op de ranglijst. Het was in Amsterdam een regelrechte
topwedstrijd met als inzet de tweede plaats achter kam
pioenskandidaat EDO.
De koplopers wonnen de lastige uitwedstrijd tegen De Brug
met 2-4. Daarmee liep EDO verder weg van de achtervolgers.
Buitenveldert en SV Zandvoort
maakten in hun onderlinge
treffen er een mooie wedstrijd
van. “Het was vooral in de tweede helft een Engelse wedstrijd”,
zei trainer Laurens ten Heuvel.

Na amper zeven minuten lag
de bal in het doel waarbij de
verdediging van SV Zandvoort
de bal verkeerd inschatte en
waardoor Buitenveldert de
score wist te openen. Daarna
kwam SV Zandvoort op gang en
na ongeveer een half uur spelen kwam het op gelijke hoogte.
Vlak voor rust zorgde een fout

in de opbouw aan de kant van
de Zandvoorters ervoor dat een
aanvaller van Buitenveldert kon
ontsnappen en in één op één situatie de Zandvoortse sluitpost
wist te verschalken.
Na de rust was het over en weer
en hadden zowel Buitenveldert
als Zandvoort nog mogelijkheden om te scoren. Dat gebeurde
niet, waardoor SV Zandvoort nu
Buitenveldert langzij zag komen
op de ranglijst. Aankomend
weekend is De Brug de tegenstander van SV Zandvoort, dat
zoals eerder vermeld tegen koploper EDO had verloren.

Basketbal - dames

Derde kwart was genoeg voor de winst
Een bij elkaar geraapt damesteam van The Lions heeft, door

even gas te geven in het derde kwart, de uitwedstrijd tegen
BV Amsterdam weten te winnen. De 9 punten verschil wer-

den daarna uitgebouwd tot een mooie 30-43 overwinning.
Met drie invallers moest Lions
naar BV Amsterdam afreizen.
Een team dus dat normaal
niet met elkaar speelt maar
wat gaandeweg de wedstrijd

aan elkaar gewend raakte. Het
eerste kwart was duidelijk voor
de thuisclub, dat punt na punt
wist te scoren, maar gaande
het tweede kwart kwam Lions

beter in het spel, met een 2020 ruststand als gevolg. Toen
echter het dubbeltje viel was
Amsterdam de geslagen ploeg.
Via 24-33 bij aanvang van het
vierde kwart, kon Lions de winst
‘freewheelend’ binnen halen.
Topscores aan Lions-kant: Pie
Gansner en Marcella Balk ieder
12 punten.

Britt Wortel | Foto: archief

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.

Administratiekantoor K. Willemse
Aan Zee, paviljoen 12
ABC en meer
Amie Ouderenzorg
ASN Vermaire / Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bos Tuin en Dier
CDA Noord Holland
Cense Makelaars
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
CoolXperts
De Meester, Drank- en Spijslokaal
Dierenkliniek Zandvoort
Eetcafé ‘t Sand
EigenWijs Makelaars
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Havana aan zee
Het Plein
Huisartspraktijk Scipio Blüme
Kees Veenendaal Grafische
Vormgeving

Kroon Mode
Kwekerij Van Kleeff
Mediamarkt
MMX Italiaans Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
Ouderen Partij Noord Holland
Pakhuis, Het
Pandora
Pico Bello (Broodje Sil)
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade
Remo de Biase
Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort
Strandpaviljoen PlaZand
Tea, Chocolate & More
Thalassa Strandpaviljoen 18
Topshelf
Transportbedrijf Van der Veld
Tromp, Kaashuis
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Van der Valk Notariaat
Zandvoortsche Hockeyclub
Zorgbalans
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P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
023 5 715 715
www.censemakelaars.nl
info@censemakelaars.nl

Brederodestraat 6D - Zandvoort
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U kunt deze woningen zonder
afspraak bezichtigen op

zaterdag 28 maart

12.00 tot 15.00

Dr C A Gerkestraat 63 - Zandvoort

•
•
•
•

•
•
•
•

In prijs verlaagd

Burg. Engelbertsstraat 42 - Zandvoort

•
•
•
•

Licht 3-kamer hoekappartment
Gelegen nabij het centrum van Zandvoort
Met lift en eigen parkeerplaats
Woonoppervlakte ca. 90 m²

Vraagprijs € 279.000

Verrassend grote woning vlak bij strand en centrum
6 slaapkamers, luxe riante badkamer
Diverse verhuurmogelijkheden
Meer dan 200 m² woonoppervlakte!

Vraagprijs € 375.000

2-onder-1-kapwoning met gastenverblijf
18 meter diepe achtertuin, perceelgrootte 329 m²
Luxe keuken uit 2011
Woonoppervlakte ca. 157 m²

Vraagprijs € 425.000

van Galenstraat 174 - Zandvoort

van Speijkstraat 191 - Zandvoort

Westerstraat 9 - Zandvoort

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Prachtig uitzicht over boulevard, strand en zee
Appartementencomplex met lift
Goed onderhouden voormalig 3 kamer appartement
Woonoppervlakte ca. 75 m²

Vraagprijs € 209.000

Dr C A Gerkestraat 149 - Zandvoort

Slechts 1 appartement per verdieping
Lift tot in het appartement
Gelegen op de 3e etage met panoramisch uitzicht
Woonoppervlakte ca. 130 m², balkon ca. 24 m²

Vraagprijs € 400.000

Brederodestraat 16 - Zandvoort

In centrum gelegen aan rustig pittoresk straatje
Zonnige achtertuin en bovendien vlak bij het strand
In 2011 is het dak vernieuwd
Woonoppervlakte ca. 102 m²

Vraagprijs € 300.000

Dr C A Gerkestraat 25 Rood - Zandvoort

Nieuw

•
•
•
•

2-onder-1-kapwoning met oprit en ruime garage
4 woonlagen, 4 slaapkamers
Steenworp afstand van de Waterleidingduinen
Woonoppervlakte ca. 138 m²

Vraagprijs € 450.000

Zeestraat 60 F - Zandvoort

•
•
•
•

Charmante 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1911
Achtertuin, balkon en dakterras
4 slaapkamers, 2 moderne badkamers
Woonoppervlakte ca. 129 m²

Vraagprijs € 410.000

Brederodestraat 8E - Zandvoort

Luxe penthouse met diverse dakterassen
3 ruime slaapkamers
Vraagprijs is inclusief 2 parkeerboxen!
Woonoppervlakte ca. 145 m²

Z'courantheel-12def.indd
28Z'courantheel-12def.indd

Vraagprijs € 575.000

1
1

•
•
•
•

Perfect verbouwd en gemoderniseerd
4 kamer appartement
Buitenschilderwerk 2014
Woonoppervlakte ca. 116 m²

Vraagprijs € 250.000

Emmaweg
23 22
- Zandvoort
Fenemaplein
F 6 - Zandvoort

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht

•
•
•
•

•
•
•
•

Penthouse met zonnig en zeer riant dakterras
Appartementencomplex met lift
Centraal gelegen
Woonoppervlakte ca. 116 m²

Verkocht! Informeer naar alternatieven

••
••
••
••

Hoekappartement
op 3e
Geschikt
voor bewonig
opverdieping
1 verdieping
Balkon optehet
westengarage
en prachtig zeezicht!
Inpandig
bereiken
Vrijwelonder
geheelarchitectuur
verbouwd aangelegde, tuin
Riante,
Woonoppervlakteca.
ca.142
100m²
m²
Woonoppervlakte

€ 169.000
Verkocht! InformeerVraagprijs
naar alternatieven
23/03/15
24/03/15 12:33
16:29

2005 2015

10
jaar

7
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Jubileum

11

DJ Raymundo
toonaangevend
in Escape A’dam

Kunstlijn

13

Thema ‘Vakantie
in eigen dorp’ gaf
genoeg inspiratie

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Huisje

18

Historisch huisje
in Amsterdamse
Waterleidingduinen

oplage 9.500 exemplaren

Koninklijke Onderscheiding
voor Dirk van der Spek

Sport

Hardlopen als
voorbereiding
op raceseizoen
www.zandvoortsecourant.nl

Première Hazes film in
Zandvoortse bioscooop

30 jaar inzet voor de promotie van de fotografie is beloond met de Koninklijke Onder-

scheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ voor onze plaatsgenoot Dirk van der

Spek, uitgever van het vermaarde fotomagazine ‘Focus’, dat vorig jaar haar 100-jarige
jubileum vierde. Hij werd vooral voorgedragen voor deze onderscheiding vanwege
zijn grote inzet voor zowel de amateur- als de professionele fotografiemarkt.

Dirk van der Spek krijgt de versierselen opgespeld | Foto: Mich Buschman

Wij zijn 1e en 2e
Paasdag open!
Bij inlevering van deze
advertentie ontvangt u een
heerlijke PAASVERRASSING!!!
Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

De Mannetjes

Flinke storm

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de eerste beursdag
van de vakbeurs Professional
Imaging in Nijkerk werden
hem vorige week zaterdag de
versierselen opgespeld door
burgemeester Niek Meijer.
De verdiensten van Dirk van
der Spek waarvoor hij deze
hoge onderscheiding heeft
ontvangen werden niet alleen bepaald door de combinatie van journalistiek- en

ondernemerstalent om Focus
voort te laten bestaan, maar
dit magazine vooral middelpunt te maken van talloze activiteiten die ervoor zorgden
dat de fotografie voor amateurs en professionals in de
breedte wordt gestimuleerd.
Na de overname door Dirk van
der Spek van de uitgeverij in
1985 werd er meteen beleving
rond het blad gecreëerd door
de Focusgallery op te starten
waar in zijn ogen zeer talentvolle fotografen een podium
kregen in combinatie met een
boek. Samen met het Prins
Bernhardfonds nam hij het
initiatief om een serie monografieën te ontwikkelen van
de grootste Nederlandse fotografen, waarmee hij ervoor
zorgde dat deze voorgoed
tot het cultureel erfgoed van
Nederland bleven behoren.
Zijn bestuursfunctie in World
Pressfoto maakte het scala
aan verdiensten compleet
om hem voor te dragen voor
de Ridderorde.

Foto: Masja Heino

Ook in Zandvoort ging afgelopen maandag, net als in
meer dan honderd bioscopen
in heel Nederland, de Hazesfilm ‘Bloed, zweet en tranen’ in

première. Het werd een feestelijke happening op z’n Hazes,
met bier, knakworstjes en nog
veel meer. Op pagina 5 leest u
een verslag van de première.

Geslaagd sportfestijn
ondanks slecht weer
Zandvoort beleefde afgelopen weekend een zeer geslaagd sportfeest ondanks
de herfstachtige weersomstandigheden met veel wind
en regen. Zaterdag was de
dag voor de wandelaars en

de mountainbikers en zondag voor de wielrenners en
de hardlopers. Het hele dorp
bruiste van de sportieve activiteiten. Een uitgebreid verslag van het hele weekend
vindt u op pagina 3.

Foto: Rob Bossink

18 april 2015

Live zanger op het
Kerkplein! Zing mee met
een patatje in de hand
Zie
HetPleinFastFood
Kerkplein 12 | Zandvoort

BETER MOBIEL

a

25

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Op vrijdag 3 april en maandag 6 april zijn
het raadhuis en de remise gesloten.
‘Lucratief weer voor
windmolens, dat wel’

Gemeente Zandvoort

1

Familieberichten

Weerbericht

Waterstanden
	
  

	
  

In zijn geliefde Bali,
is na een kort ziekbed overleden,
mijn lieve zoon en onze broer en oom
	
  
	
  
	
  
Cock van der Donk
	
  
24-12-1953

	
  

27-03-2015

W.L. van der Donk- d’Hont

broers en zussen, neven en nichten.

Correspondentieadres:

Jhr. Quarles van Uffordlaan 24
2042 PR Zandvoort

In memoriam
1 april 2013

1 april 2015

In liefdevolle herinnering
Lieve Truus,
Duizend stukjes liefde met de golven mee

Kom Pasen bij ons vieren!

Hier uw advertentie?

Reserveer voor onze brunch

06-2453 0167

e

op 1 & 2 paasdag

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

AJUMA | Zuidstrand 2 | 2042 AG | Zandvoort | 023 5714608
www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl | FB ajumazuidstrand
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Spotlight
Iedereen mag het weten, Jeff heeft

50 jaar versleten!
Gefeliciteerd
Abraham!

en op de bodem van de zee

Albert, Nancy,
Frank en Daphne

Familie Steenman

Kerkdiensten - paasdagen

zullen we nooit vergeten

Burgerlijke stand
23 maart – 29 maart 2015
Geboren:

Marlon James Peter, zoon van: Puts, Yorrick Harold en:
Mantje, Celine Jeanette
Selim, zoon van: Ghorbani, Abdullah en: Bielak, Ewelina
Magdalena
Sybren Artan, zoon van: Bol, Anton Franciscus en:
Görmiller, Franciska Luzia Helena
Alina, dochter van: Waaning, Emiel Alexander en:
Zejnilović, Dina

Overleden:

Ovwighose, Anthony Akpos, geb. 1968
Smulders, Andreas Josephus Cornelis, geb. 1934
Dielhof, geb. van Veen, Teuna Maria, geb. 1921

Enigszins kille en
meest droge Pasen

Goede Vrijdag 3 april
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur mevr. M.J.M. Boddaert
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor-diaken G.J. van der Wal

Stille Zaterdag 4 april
RK Parochie St. Agatha
22.30 uur Paaswake/Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter en pastor-diaken G.J. v.d. Wal
RK Parochie Antonius & Paulus
20.00 uur Paaswake/Eucharistieviering
pastoor G.H.W. Zaal

Afgelopen zondagmiddag al haalde de wind bij
ons al uit tot zo’n ruime 100 kilometer per uur
in ’t vrije veld en dinsdag werd dat nog even

dunnetjes overgedaan. De actiefste raddraai-

ers met veel regen en onnodig veel wind zijn
nu toch wel gepasseerd en we geraken in duidelijk rustiger vaarwater.

De onstuimigheid neemt beduidend af de komende dagen en we werken toe naar een overwegend kalm en
enigszins stabiel weerbeeld tijdens de paasdagen.
Donderdag is er nog wel een buienkans vanwege meer
kou in de bovenlucht. Een enkele bui kan vergezeld gaan
van stofhagel en we moeten niet raar opkijken als we
eerst nog wat natte sneeuwvlokken zien dwarrelen op
sommige stekken in Zuid-Kennemerland. Zo’n situatie is
overigens geheel normaal voor begin april. De bekende
aprilse grillen zijn dit.
Vrijdag passeert voorlopig een laatste oceaanstoring die
tijdelijk wat gestage regen kan geven. Daarna ruimt de
stroming naar noordelijke richtingen en wordt er weer
wat koudere lucht aangevoerd. Vooral de nachttemperaturen komen dan mogelijk in de buurt van het vriespunt
uit, terwijl het overdag niet bepaald warm wordt met
slechts 8 of 9 graden. Dit zijn ook de paastemperaturen
in de middag.
Het aandeel zon lijkt wat toe te nemen in de loop van
het weekend, maar echt overtuigend zonnig zal het niet
worden met Pasen. Al met al belooft het redelijk weer
te worden in het lange paasweekend. Daarna zou het
belangrijk zachter kunnen worden als we de visie van
het Amerikaanse weermodel in ogenschouw nemen.
De wind hoeft maar even uit de zuidhoek te komen en
je zit zo op 17-18 graden.
De kans op zo’n aflandige wind neemt toe in de periode
tussen 7 en 10 april, dus wellicht pakken we weer een
paar fraaie lentedagen mee straks op Zandvoort. Heel
zelden zie je dat zulke prima lentedagen begin april met
maxima van soms al dik 20 graden een lang leven beschoren zijn. Onvermijdelijk ligt er dan weer een bel met
koude lucht op de loer vanuit het hoge noorden.
Beluister de maandprognose april via de weerprimeurlijn
op donderdag 2 tot en met vrijdag 3 april.
Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Eerste Paasdag, zondag 5 april

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

8o

8o

8o

8-9o

Min

5o

4o

6o

4o

Zon

70%

20%

45%

80%

Neerslag 60%

95%

30%

25%

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr T.G. van der Linden
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter
(na de mis: Paaseieren zoeken voor de kinderen)
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens en pastor-diaken G.J. v.d. Wal
(na de mis: Paaseieren zoeken voor de kinderen)
2

Wind

wnw. 6 wzw. 4

nw. 4 nnw. 3-4
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SPORTfeest @ ZANDVOORT
Geslaagd sportfestijn ondanks het slechte weer
Zandvoort beleefde afgelopen weekend een zeer geslaagd sportfeest ondanks de herfstachtige weersomstandigheden met veel wind en regen. Zaterdag was de dag voor de wandelaars en de mountainbikers en zondag voor de wielrenners en de hardlopers.
Op zaterdag gingen bijna zesduizend wandelaars vanaf
acht uur ‘s morgens op het
circuit van start voor de 30
van Zandvoort. Jan Schut uit
Burgerbrug finishte als eerste
om tien over twaalf. Voor deze
‘winnaar’ was het dubbel feest,
want Schut vierde die dag zijn
vijftigste verjaardag. Nieuw dit
jaar was de 18 van Zandvoort,
bedoeld voor diegenen die 30
km te ver vonden.

30 van Zandvoort

De hele middag stroomden
de wandelaars, muzikaal ondersteund door diverse hoempaorkesten en zanger Mike
Daane, in een lang lint over
de finish in de Haltestraat.
Allemaal getooid met een rode
roos, geschonken door Holland
Casino. Eenmaal binnen zochten de kleumende wandelaars

verwarming in een van de vele
horecazaken in het centrum.
Die hadden het de hele middag lekker druk. Dat gold ook
voor de masseurs, die onderdak hadden gevonden in het
Zandvoorts Museum. Tot half
zes ‘s middags liep het storm
met ‘uitgeputte’ wandelaars
die na een heerlijke massage
weer mens werden. Bijzonder
was ook dat het treintje het
razend druk had. Bij de beginhalte op het Raadhuisplein
stonden lange rijen met mensen die het niet meer konden
opbrengen om nog een stukje
te lopen naar het station of de
parkeerplaats bij het circuit.

Grote Prijs van Zandvoort

Een nieuw sportevenement
op zaterdag was de Grote Prijs
van Zandvoort voor mountainbikers. Die moesten 42 km

over het strand afleggen, van
Zandvoort naar Katwijk en
weer terug. Maar liefst 600
deelnemers hadden zich aangemeld voor deze helse tocht
over het strand met op de
heenweg windkracht 6 tegen.
De winnaar van deze eerste
editie werd Ike Groen, die zich
na een val terug wist te vechten en een seconden eerder
over de meet kwam dan Bram
Imming. Bij de vrouwen ging
de overwinning naar Pauliena
Rooijakkers. Wethouder GertJan Bluijs reikte de winnaars
de bekers uit.

Omloop van Zandvoort

De zaterdag mocht dan niet zo
best zijn wat het weer betreft,
de zondag was nog slechter.
Nog meer wind en regen. De
wind was de grote tegenstander van de toerfietsers, die

meededen aan de Omloop
van Zandvoort. Daarvoor hadden zich tweeduizend mannen en vrouwen ingeschreven,
maar afgeschrikt door de barre
weersomstandigheden gingen
er maar 1600 van start vanaf
de boulevard, weggeschoten
door burgemeester Niek Meijer.
De finish was op het nieuwe
Marktplein bij het LDC. Daar
arriveerden de fietsers uitgewoond en koud, maar een kop
warme chocolademelk of een
koud pilsje in een van de horeca
etablissementen deden wonderen.

Circuit Run

De 13.000 (!) deelnemers aan de
Circuit Run, een hardlooptocht
over 12 kilometer, lieten zich
niet uit het veld slaan door de
herfstachtige omstandigheden.
Uitgedost in vele soorten regenkleding trotseerden zij na eerst
4 km circuit de westerstorm
op het strand. Gelukkig was
het zand door de regen lekker

O

a

hard, zodat het lopen op zich te
doen was. In het dorp was de
belangstelling van toeschouwers door het slechte weer heel
matig. In de Haltestraat werden
de doorweekte lopers bij café
Neuf, waar de spinning-activiteit vanwege het slechte weer
was afgelast, café Fier en Laurel
& Hardy opgepept. Dat gebeurde ook halverwege de Van
Speijkstraat, waar een bewoner
met een enorme (handgedreven) sirene de sportievelingen
oppepte voor de laatste twee
kilometers. Aan de reacties zag
je dat dit enorm werd gewaardeerd. Bravo Willem Leen!
Al met al hadden ruim 20.000
vrouwen en mannen, van jong
tot oud, meegedaan aan dit
Zandvoortse sportfeest, dat
werd georganiseerd door Le
Champion en mede door de
medewerking van de gemeente, Holland Casino, Rabobank,
OVZ en tal van vrijwilligers een
groot succes werd.
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9
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Paasbrunch € 26,50 p.p.

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Voorgerechten
Gevogelte paté geserveerd
met perencompote en toast
of
Tataki van tonijn met
een gel van sojasaus en
een oosterse salade

apr il b

a

APR IL

a

3 Jazzy Lounge Club & Jamsession - Café Neuf, aanvang 21.00 uur
4-6 Paasraces - Circuit Park Zandvoort
6 Paaspuzzeltocht - voor kinderen en ouders.
Door het centrum, start bij San Remo tussen 12.00 en 17.00 uur

8 Peuterbieb - Luisteren en spelen.
Lauwwarme gerookte paling met groene kruidendressing
of

Gestoofd lamsboutje met rozemarijn, tijm en knoflook

Thalassa, aanvang 20.00 uur

of

12 Jazz in Zandvoort - met Ack van Rooyen.
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

Gebakken Heilbotfilet

17+18 ‘Tante Bella’s Beautysalon’ - Voorstelling van

met kreeftensaus

toneelvereniging Wim Hildering. Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur

❖

3

10 BB & The Soulmates - met Zandvoortse gitarist
10 Genootschapsavond - Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur
11 Jazz aan zee - Dutch #1 Jive & Swing band.

❖

Desserts
Kaasplateau
of
Scroppino

Bibliotheek Zandvoort, aanvang 10.00 uur

Freek Volkers. Café Neuf, aanvang 21.00 uur

Vitello Tonnato met tonijnmayonaise

m

Evenementenagenda
c

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Hoofdgerechten
Kalfslende met een saus
antiboise en crostini
of
Zeetongfilet met spaghetti,
lombok, knoflook en lenteui

Reserveren gewenst
Tel 023-5714321

O

33

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Chocolade mousse met Frangelico

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
2 april t/m 8 april

SHAUN HET SCHAAP: de FILM (NL)
VRIJ/ZA/ZO/MA/WO 13.30 uur

vernieuwde hamburger

Park Zandvoort biedt zonnige bijbaan

met friet en salade

Wij zijn op zoek naar enthousiaste studenten/scholieren
die het leuk vinden om onze gasten te verwennen.
Op dit moment zijn wij op zoek naar hulpkrachten voor
in de horeca: keuken of bediening.

O

Interesse?

Reserveren tel: 023 - 571 7580

a

CINEMA NOSTALGIE:
MICHIEL DE RUYTER
DI om 13.30 uur

Beide Paasdagen
vanaf 12.00 uur

FILMCLUB:
THE IMITATION GAME
Met Benedict Cumberbatch
& Keira Knightley
WO om 19.30 uur

Ontvangst met heerlijk
glaasje Prosecco

40

3-gangen-lunch-menu

Dan ontvangen wij graag je cv én motivatiebrief!
Mail deze naar: werkenbijzandvoortaanzee@albron.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je
contact opnemen met de HR-afdeling via 023-5741182.

mmx

DO tm DI om 19.00 & 21.30 uur

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Een scholier of student van minimaal 16 jaar?
Vind je het leuk om in de horeca te werken?
Je hoeft nog geen ervaring te hebben met werken in
de horeca, maar dat is natuurlijk wel een voordeel.
Ben jij leergierig, enthousiast en flexibel? En vind je
het leuk om onze gasten het ultieme vakantiegevoel
te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

VRIJ/ZA/ZO/MA/WO om 15.30 uur

BLOED ZWEET & TRANEN

voor maar € 7,50

Ben jij:

PADDINGTON (NL)  laatste week!

€ 14,75 p.p.
Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

n

10

VERWACHT:
BIG HERO 6 (NL/3D)
 vanaf 9 april
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon

ITALIAN RESTAURANT

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

26

Voorjaarsmenu
3-GANGEN KEUZEMENU € 14,95

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Gegratineerde pomodori soep
Pollo Tonnato van gerookte kipfilet

Met groot enthousiasme
gepresenteerd op de Horecava 2015!

❇❇❇

Kogelbiefstuk met pepersaus,

Nu ook bij MMX.

of

Passend bij deze tijd: lichter en
gezond eten in eindeloze variaties.
Heerlijk als voorgerecht!
Gezellig om verschillende soorten
samen te delen.
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

4

of

FLAMMKUCHEN !!

seizoensgroenten en frites

Gebakken scholfilet met salade en frites
❇❇❇

n

12

Flensje met vanille ijs,
slagroom en chocolade saus

De gehele maand april van maandag t/m donderdag
Strandpaviljoen 8, Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5716406 | www.storm8.nl

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Genieten om venijnige
vrouwen in Nu even Wel

Première Hazes film in
Zandvoortse bioscoop

Het Museumpodium bood afgelopen vrijdag een topstuk,

De filmzaal was flink volgelopen met (voornamelijk) vrou-

even niet’, waarbij vier vrienden tijdens een etentje hun

met Hazes hebben. Tijdens de voorstelling merkte je al aan

problemen bespreken. Een van hen, Michiel, overlijdt korte tijd later.

De zussen en hun vriendin willen tijdens dat etentje de minnares mores leren. Voor de gehate vrouw haar intrede doet,
geven de zussen en vriendin
zich flink bloot. Zo laat zus Lia
doorschemeren dat zij ook een
oogje had op Michiel en vriendin Carolien klapte uit de school
dat toen zij haar man onlangs
wilde verleiden, slechts gehuld
in een paar hoge laarzen, hij
niet meer wist uit te brengen
dan “hé, de gelaarsde kat”.
Minnares Marieke weet als zij
haar intrede doet de andere
drie vrouwen te verbazen met
haar verhalen, waaruit blijkt

de reacties van het publiek dat het verhaal veel losmaakte.
Er werd geschokt gereageerd als
de kleine Hazes door zijn vader
in elkaar werd geslagen en geschopt, je voelde de vertedering
voor de 8-jarige Matheu Hinzen
die de kleine André vertolkte. Je
hoorde de emoties als Hazes in
het Concertgebouw zijn vader
(tegen Andrés zin in) in de zaal
ziet zitten en je merkte het onbegrip dat Hazes van zijn leven zo’n
puinhoop maakte. Opvallend was
dat bij de aftiteling, normaal het
sein om direct de zaal te verlaten,
iedereen bleef zitten, alsof men
even bij moest komen van alle
emoties.

Scene uit Nu even wel | Foto: Rob Bossink

Nu even wel is het vervolg dat
zich afspeelt in hetzelfde restaurant een jaar na de dood
van bovengenoemde Michiel
en gaat om vier vrouwen: de
weduwe van Michiel, haar zus,
een vriendin en de minnares
van de overleden man.

wen en mannen, die tien jaar na zijn overlijden nog altijd iets

dat zij alles van de weduwe
weet. Die krijgt langzamerhand sympathie voor Marieke
als die vertelt dat Michiel heel
veel van zijn eigen vrouw hield
en nooit van plan was haar te
verlaten. “Hij praatte altijd vol
bewondering over je”, zo onthulde Marieke. De actie van
de wraakgodinnen krijgt aldus
een heel ander einde dan de
bedoeling was…
Het stuk werd opgevoerd door
Theatergroep Avon(d)tuur, bestaande uit pure amateurs,
maar wel hele goede! Helaas
was de publieke belangstelling (wederom) tegenvallend.
“We hebben nog nooit voor
zo weinig mensen gespeeld”,
moest weduwe Heleen erkennen. Dit geweldige stuk
verdiende duidelijk een volle
zaal. Organisatrice Noortje
Oliemuller wordt er moedeloos
van en vraagt zich wanhopig af:
“wat doen we verkeerd?”

Cartoon - Hans van Pelt

Emoties

Ook op de afterparty in de foyer
van de bios, merkte je dat de film
enorme indruk had gemaakt.
Iedereen vond het een prachtige
film. Martijn Fischer en Hadewych
Minis, die net als in de musical
de rol van Hazes en Rachel vertolkten, werden geroemd. Maar
vooral de manier waarop Hazes’
leven door regisseur Diederick
Koopal (bekend van De Marathon)
in beeld werd gebracht vonden de
premièregangers opvallend goed.
De een was getroffen door Andrés
slechte jeugd, een ander vond
het allemaal heel herkenbaar,
bijvoorbeeld de armoede van het
gezin en de mishandelingen bin-

nen het gezin, wat in die tijd heel
normaal was. Opvallend positief
kwam Rachel bij een meerderheid
van de aanwezigen naar voren.
“Ze was toch wel heel goed voor
hem” en “zonder haar was hij in
de goot beland”, waren enkele
reacties. Bijna iedereen noemde
de bier- en sigarettenverslaving
als een van de oorzaken dat het
slecht is afgelopen met de volkszanger. “Alleen maar drinken en
niet eten. Dat houdt geen mens
vol”. Toch was er ook iemand die
hem wel begreep. “Als je zo onder
druk komt te staan door het hoge
verwachtingspatroon van de fans,
dan zoek je een manier om het te
verwerken en dat was bij André
de drank”.

Hazes-sfeer

Uiteindelijk werd het een gezellig napraatfeestje, dat perfect
was verzorgd door de barbrigade van Circus Zandvoort. Masja
Heino: “We hebben geprobeerd
er een Hazes-sfeertje van te
maken met Heineken-biertjes,
champagne, Unox-knakworstjes,
Amsterdamse uitjes, schalen
vol worst en kaas, gloeiend hete
bitterballen en natuurlijk alles
Hazeshits.” Dit alles werd hooglijk gewaardeerd door de gasten,
die zich al het lekkers goed lieten
smaken.

Kerende automobiliste
ziet auto over het hoofd
Een personenauto liep vorige week woensdag forse schade
op bij een ongeval in de Celciusstraat. Rond kwart over twaalf

wilde een automobiliste in de straat keren. Daarbij zag ze een
andere auto over het hoofd, met een aanrijding tot gevolg. Het

voorwiel van de kerende auto raakte door het ongeval ontzet.

Klein ongeluk met flinke schade | Foto: Michel van Bergen

Gelukkig bleef het beperkt tot
materiële schade maar de kerende wagen kon na het ongeval niet meer verder. Agenten

hebben geassisteerd bij de afhandeling en een bergingsbedrijf heeft de kapotte wagen
later in de middag afgesleept.

… werkt het weer een beetje
tegen. Het lijkt wel herfst. We
waren zo verwend met de lenteachtige dagen en de seizoensgebonden strandpaviljoens pikten al een aardig graantje mee.
Het is te wensen dat de zon met
Pasen achter de donkere wolken
vandaan komt.
Ook de toeloop van toeristen
naar Zandvoort komt aardig
op gang. De Hogeweg is, op
een paar zebraatjes na, op tijd
klaar. De bestrating en omleidingen hebben wat voeten in
aarde gehad met betrekking
tot de communicatie, maar het
ziet er gelikt uit. Zandvoort kan
met Pasen zijn gasten met open
armen ontvangen.
En ook het weekend met de
Circuit Run was ondanks de
slechte weersomstandigheden
een ware happening. Wat zijn
er veel mensen naar Zandvoort
gekomen, ongelofelijk. Het begon zaterdag met de wandelaars en op zondag waren de
andere sportievelingen aan zet.
Vanachter de geraniums zag ik
in onze straat wielrenners als
verzopen katten voorbij racen
en ook de beelden op Facebook
toonden het doorzettingsvermogen van duizenden wandelaars en hardlopers. Maar
het meeste respect heb ik voor
alle mensen die als eerbetoon
aan Robin Keller meeliepen
voor het goede doel, stichting
Melanoom. Hopelijk is er heel
veel geld ingezameld. Kijk dat
is het Zandvoort waar ik trots
op kan zijn. Ondanks alle negatieve berichten die in het dorp
rond gestrooid worden, is dit
een staaltje hoe het ook anders
kan. Petje af.
Nog een paar dagen te gaan en
dan is het Pasen. Voor velen een
paar extra vrije dagen met een
bezoekje aan de meubelboulevard, eieren beschilderen en verstoppen. Samen met de familie lekker eten. Maar voor mij is
Pasen ‘The Passion’, die op witte
donderdag in Enschede wordt
getoond. De lijdensweg met
het verlichte grote kruis wat
gedragen wordt door 40 personen. Het toont het Bijbelverhaal
waar verdriet, lijden maar ook
hoop centraal staan.
Hoop op een betere wereld, een lichtpuntje in het
duister. Met een kaars die
nooit meer dooft.

Nel Kerkman

getiteld ‘Nu even wel’. Het is in feite het vervolg op ‘Nu

Column
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Restaurant Ladychef
Zeestraat 38A (3 minuten v.a. station)
2042 LC Zandvoort

PAASBRUNCH 2015

Ladychef met Pasen zondag 5 en maandag 6 april
n

29

Special High Tea €19,50 pp

Paas menu € 23,50

laat u verrassen vanaf 12.00 uur
3 gangen High Tea menu vol heerlijkheden
onbeperkt diverse soorten thee
kinderen tot 12 jaar € 14,50

3 gangen keuze menu
Amuse
Voor-, hoofd- en nagerecht
Koffie

Reservering via website of telefoon
www.ladychef.nl • telefoon 023 5736633

Op 1e en 2e Paasdag serveren wij onze
traditionele Paasbrunch.

Uniek in Zandvoort !

Tussen 11.00 en 12.00 uur ontvangst
met een glaasje bubbels.

Drank en Spijslokaal “De Meester”
Zeestraat 26 Zandvoort
De specials van “De Meester” van deze week zijn:
- Woensdag: de XXXL hamburger met friet € 7,50
- Donderdag: penne met roomsaus en zalmsnippers en salade € 7,50

Vervolgens serveren wij een uitgebreide
brunch aan tafel.

De deuren van “De Meester” zijn het Paasweekend geopend, ook op 2e paasdag
Om dit weekend compleet te maken hebben we een speciaal keuzemenu:

Reserveer nu de laatste plaatsen voor de Paasbrunch
op maandag 6 april.

Voorgerecht: salade de mer of kippensoep
Hoofdgerecht: Een heerlijke zalmmoot met dille saus,
salade en friet of heerlijke malse biefstuk met de salade en friet

(zondag 5 april is helaas geheel uitverkocht)

Nagerecht: IJs met slagroom of koffie

Voor meer informatie of reserveringen 023-5715564
Strandrestaurant-beachclub Plazand | Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand |facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

i
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Dit overheerlijke menu wordt u aangeboden voor € 19,50
Reserveren gewenst en voor alle gerechten geldt OP=OP
Voor reserveren of info kunt u bellen met 023-5831291 / bgg 06-24119376
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

e
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Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer
het u het beste uitkomt”

“Even er tussenuit in ons zorghotel bij de
duinen”

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij
geheugenproblemen en gezelligheid met
dorpsgenoten.

Afdeling Zorgbemiddeling van Amie:
“Wij beantwoorden al uw vragen over wonen,
zorg en welzijn”

Amie, de vertrouwde
Wonen & Zorg: Een appartement
zorgaanbieder in de gemeenten en zorg in een van onze uniek
Zandvoort en Bloemendaal:
gelegen woonzorgcentra.
Thuis & Zorg: Zorg vanuit onze
kleinschalige wijkteams, in
onze ontmoetingscentra of de
aanleunwoningen.
6

Welzijn & Gemak: Deelname
aan activiteiten, hulp bij het
boodschappen doen of begeleiding
naar het ziekenhuis.

Kortdurend verblijf: Een verblijf
na opname in het ziekenhuis, ter
ontlasting van uw mantelzorger of
in de laatste levensfase.
Informatie:
zorgbemiddeling@amie.nl
Tel. 023 - 574 16 37
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Wethouders op werkbezoek bij
ondernemers in Zandvoort Noord
Vorige week donderdag hebben de wethouders Liesbeth
Challik en Gert-Jan Bluijs een aantal bedrijven in Zandvoort

Zandvoort. “Dat geldt ook met
het maken van een bestemmingsplan”, zegt de voorzitter.

de voormalige Colpitt, waar tal van Zandvoortse onderne-

Zorgcentrum

Noord bezocht. Allereerst bezochten de twee bestuurders
mers zich hebben gevestigd. Makelaar Nick ten Broeke en
voorzitter Hans Hogendoorn van de Vereniging Bedrijven-

terrein Zandvoort Noord gaven ondersteuning bij de uitleg
waarbij elektricien Hans Willemse, visventers Arlan en Pa-

trick Berg en sportinstructeur Remy Draaijer hun verhaal
vertelden over hun bedrijfsactiviteiten.

Werkbezoek van de wethouders | Foto: Facebook

Elektrotechnicus Hans Willemse
heeft relatief weinig ruimte nodig. “Het meeste werk gebeurt
bij de klant. Zelf heb ik een kleine
testruimte”, vertelde Willemse,
die vooral bezig is met domotica
installaties. Dit is een techniek
waarbij het gebouw of de woning zelf nadenkt. De gebruiker
kan de huisinstallatie zelf bedienen met de iPhone of iPad. De
elektricien regelt ook de sterkte
regelingen en armaturen voor
de verlichting waarbij hij zelfs
passende knoppen levert voor
monumentale panden.

Weinig vislucht

De gebroeders Berg hebben in
hun ruimte een praktische ontdooiruimte bedacht voor de ingevroren vis. “In een afsluitbare
ruimte kunnen we de vis ontdooien en verdwijnt het water
via enkele goten zo het riool
in”, vertelt Patrick Berg van de
Zeemeermin. Bovendien heb-

ben de broers een goede ventilatie in hun loods, waardoor er
weinig vislucht aanwezig is in
de ruimte.

Trampolines

De vinding van Remy Draaijer begint inmiddels wereldwijd op te
vallen. Draaijer geeft instructies
bij de verkoop van zijn Bellicon
trampolines. De gebruiker kan
met vijf minuten per dag op
het attribuut gezond blijven.
“Het zorgt er zelfs voor dat de
drukte in je hoofd vermindert”,
zegt Remy Draaijer. Hij vindt het
een voordeel dat de klanten die
zijn showroom bezoeken, de mogelijkheid hebben om even het
duin in te lopen om te kunnen
nadenken over een eventuele
aanschaf van een Bellicon.
Hans Hogendoorn vindt het belangrijk dat de vereniging nu een
volwaardige gesprekspartner is
geworden van de gemeente

Zorgservice Zandvoort bestaat
uit drie onderdelen. Tandarts
Bert Bouwman geeft daarover
de introductie en vertelt Challik
en Bluijs wat zich precies in het
pand afspeelt en vooral wie er
meedoen. Naast Bouwman
houden de huisartsen Peter
Paardekooper en Karlijn van der
Vliet ook praktijk in het centrum, als dependance van het
Beatrixplantsoen. Ook hebben
de fysiotherapeuten Maarten
Koper, Kees Bruin, Harald Palm,
Els Langelaan, Marco van Luijk
en Bastiaan Roubos er hun praktijk. Het gebouw is voor iedereen
makkelijk toegankelijk. Mensen
met een scootmobiel kunnen
drempelloos de behandelruimtes van de fysiotherapeuten bereiken. In het centrum is ook een
fitnessruimte voor de revaliderende patiënt, waarmee de zorg
extra aandacht krijgt.
Tandarts Zandvoort is een nieuw
behandelconcept gestart waarbij de behandelruimtes bijna allemaal deels open zijn, zodat alle
medewerkers zich gemakkelijk
van de ene ruimte naar de andere ruimte kunnen verplaatsen.
Enkele ruimtes zijn afgesloten
omdat er ook klanten zijn die behoefte hebben aan privacy. Elke
medewerker heeft zijn eigen
specialisme waardoor Tandarts
Zandvoort goed op de vraag kan
inspelen. Nieuw is dat er ook
implantaten geplaatst kunnen
worden voor bijvoorbeeld een
klikprothese. In de opvatting van
Bert Bouwman moet de gezondheidszorg mee groeien met de
veranderde vraag. Het afgelopen
jaar hebben vele patiënten de
weg naar het medisch centrum
weten te vinden.

Zandvoort Schoon!? Op zijn Paasbest………
Zandvoort maakt zich op voor de start van het (voor-)seizoen: terrasstoelen krijgen een sopje, voorjaarskleding uit de kast. Alle overbodige
spullen naar de Kringloop, de compost is lekker in de tuin verwerkt en
alle laatste restjes tuinafval verdwijnen in de groenbak.
Reiniging & Groen van de gemeente laat de veegwagens snorren, maakt
het groen in orde, zet de zitbanken in de lak en maakt de afvalbakken
schoon. En de eerste graffiti schoonmaakronde is alweer achter de rug.
Laat Pasen maar komen!
Gemeente Zandvoort

Als iedereen nu vol goede moed aanhaakt in deze geest en zwerfafval
opraapt, de straatbezem hanteert en de meeuwen niet voert kunnen we
ook na de paasdagen met plezier praten over een prachtig Zandvoort
Schoon!?

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Puin uit het duin

Vorige week woensdag
heeft De Duinroos een grote
schoonmaakdag gehouden
in de duinen achter de school.
Het motto van de school
is: Goed Groen en Gezond.
Daarbij hoort natuurlijk ook
een opgeruimde speel- en
leefomgeving bij. Daarom
werd ervoor gekozen om dit
jaar mee te doen aan de actie van Nederland Schoon:
‘Supporter van schoon’. Van de
kleinste peuters tot de grootste groep achters: iedereen
ging het zwerfafval te lijf! Het
is vooral belangrijk dat de kinderen bewust worden dat ze
niet zomaar alles op de grond
kunnen gooien of in de duinen achterlaten. Gewapend
met handschoenen en grote
vuilniszakken werden zowel
het plein als de straat en het
duin rondom de school netjes
opgeruimd.

Zandvoort stond
even ‘uit’

Grote delen van NoordHolland en Flevoland zaten
vrijdagochtend enkele uren
zonder stroom. Een storing in
de hoogspanningscentrale in
Diemen was daar de oorzaak
van. Ook in Zandvoort viel
even voor 10.00 uur overal
de stroom uit. Liften bleven
hangen, treinen stonden stil
en veel winkels sloten hun
deuren. Ook veel (mobiele)
telefooncentrales lagen plat,
waardoor menigeen van de
buitenwereld was afgesloten. Rond 12.15 uur kwam
de stroomvoorziening in
Zandvoort weer op gang.

Natuurwandeling

Op eerste paasdag, 5 april,
is er een wandeling onder
begeleiding van natuurgid-

sen door de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De
wandeling is gratis (wel toegangsbewijs kopen) en start
om 13.00 uur vanaf de BC de
Oranjekom Vogelenzang.

Paaspuzzeltocht

Ook dit jaar organiseert
ONAIR-Events een paaspuzzeltocht in samenwerking
met ijssalon San Remo. Op
tweede paasdag, 6 april aanstaande, kunnen kinderen
van 12.00 tot 17.00 uur bij
ijssalon San Remo een kaart
kopen voor € 4,50 en daarmee de paaseieren zoeken in
de etalages van de winkels in
het centrum van Zandvoort.
Daar zijn ook letters aan verbonden. Zijn alle letters compleet? Dan kan de kaart weer
ingeleverd worden bij ijssalon
San Remo waar de paashaas
met een verrassing op je staat
te wachten.

Culinair weekend

26, 27 en 28 juni wordt de 7e
editie van Culinair Zandvoort
georganiseerd. Het duurt nog
even, maar toch is er nieuws te
melden over het evenement.
De 16 deelnemers zijn namelijk bekend gemaakt. Dit jaar
worden de culinaire gerechten verzorgd door: Zuidstrand
Ajuma, Restaurant EVI, Beach
Club 10, Strandpaviljoen
Storm, Greek Cuisine Filoxenia,
visrestaurant De Meerpaal,
MMX Italian restaurant, ZiZo
lounge (sushi), De Haven
van Zandvoort, De Lachende
Zeerover, Ristorante Andrea,
Tea Chocolate & More, De
Kaashoek en Rabbel. Dus
houdt u rekening met uw vakantieplanning: het laatste
weekend van juni is Culinair
Zandvoort!
7

Uw sloggi dealer

O
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Tuincentrum

vrijdag 10 april • Theater De Krocht

Haltestraat 55
Tel. 023 571 28 39

Bloeiende violen - Primula’s
Vergeetmenietten - Paasbakjes

Zondag en
maandag gesloten

Tweede paasdag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur

2+1 Geldig op alle sloggi’s.
De goedkoopste is gratis.

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Zolang de voorraad strekt

Autobedrijf Zandvoort

Genootschap Oud Zandvoort

“Genootschapsavond”

20

Dominee T.G. van der Linden zal naar aanleiding van
de publicatie van zijn boek een presentatie houden over
Joods Zandvoort.
Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur.

Bestuur G.O.Z.

Vaste bezorg(st)er gezocht

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Diverse wijken in Zandvoort
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en
donderdag) de brievenbus van de buren wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te
bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag mee,
je respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en
laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?		
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

39

m

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE advertentie

Leuke verdiensten!
• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders
bezorging op maandag

i
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Waar? Bij S.V. Zandvoort - Duintjesveldweg 7
Wanneer? Zondag 12 april - 13:00 uur - 16:00 uur
Voor wie? Alle enthousiaste meiden en dames die graag op
een leuke manier in contact willen komen met voetbal.
Wat is er te doen?
Een leuke sport middag onder leiding van trainers met hulp van
Telstar (o.a. Kelly Steen) en de meiden teams van S.V. Zandvoort.

l
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Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl

Wil je graag kennis maken met meiden/dames voetbal bij
S.V. Zandvoort dan is dit DE kans!
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar jc@svzandvoort.nl
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DJ Raymundo 10 jaar bij Escape Amsterdam
Een van onze succesvolste dorpsgenoten is top-DJ Raymundo.
Al tien jaar is hij de drijvende kracht achter Escape, één van de
meest toonaangevende clubs in hartje Amsterdam. Dat wordt

komende zaterdag, 4 april, op grootse wijze gevierd met een

jubileumfeest in Escape. Daaraan doen tal van bevriende DJ’s
mee, onder wie Marc Benjamin en Carita La Nina.

goed. “Voor Escape ben ik drie
dagen bezig. Verder doe ik bedrijfsfeestjes, bijvoorbeeld voor
Endemol en Tommy Hilfiger. En
natuurlijk maak ik ook mijn eigen muziek, deels in de studio
bij mijn huis. Ik ben er trots op
dat ik van dit werk mijn gezin
kan onderhouden. Ja, ik verdien
niet slecht…”

Paaspakketten uitdelen
is dankbaar werk
Veel ouderen voelen zich tijdens de paasdagen vergeten.
Meer dan 40% van de ouderen voelt zich eenzaam. Kinderen

van de Nicolaasschool hebben in Huis in de Duinen paaspakketten van de Riki Stichting uitgedeeld aan de bewoners.

Gratis tickets

Raymond, zoals hij ‘gewoon’
heet, is een echte house-DJ. Hij
is er trots op dat hij al tien jaar
de grote man van Escape is. “Ik
doe de programmering, bepaal
de muziekkeuze en draai zelf op
de zaterdag, de belangrijkste
avond van de club. Het feit dat
ik hier al zo lang zit, betekent
dat de eigenaren, Ton en Dick
Poppes, heel tevreden over mij
zijn.”
DJ Raymundo wordt regelmatig
in het buitenland gevraagd, van
New York tot Indonesië. “Vorige
week heb ik in Oostenrijk gedraaid, midden op een skipiste.
Heel apart. Maar ik was toch
weer blij dat ik zaterdagavond
in Amsterdam was. Ik heb geen
behoefte om ergens anders

naar toe te gaan. Andere clubs
hebben wel aanbiedingen gedaan, maar Escape is mijn thuis.
Een mooie zaal, een bijzondere
plek op het Rembrandtplein.
Ik zeg maar zo Raymundo =
Escape.”
Raymundo bekent: “Ik ben niet
zo’n tour-DJ. Laat mij maar lekker in Amsterdam. En natuurlijk
in Zandvoort, waar ik altijd draai
op Zandvoort Alive. Dan ben ik
lekker dicht bij mijn gezin. Sinds
twee jaar hebben mijn vriendin
en ik een dochtertje. Prachtig!
Ze heeft de house-genen van
haar vader. Als ze mijn muziek
hoort, gaat ze onmiddellijk dansen.”
In ieder geval doet Raymond het

Is de muziek in die tien jaar
veranderd? Raymundo: “In de
housemuziek zijn verschillende stromingen ontstaan. Dat
maakt het voor mij zo leuk om
te blijven doen. Dat jubileumfeest komende zaterdag, daar
verheug ik me erg op. Er komt
ook een lichtshow en vuurwerk.
Weet je wat ik doe: ik geef vijf
kaarten weg aan lezers van de
Zandvoortse Courant. Wie weet
waar ik 24 jaar geleden als DJ
in Zandvoort ben begonnen,
maakt kans op een van de tickets.” Iedereen van 18 jaar en
ouder kan meedoen. Stuur je
antwoord voor zaterdag 12.00
uur naar info@zandvoortsecourant.nl. Uit de goede inzendingen worden door Raymundo vijf
prijswinnaars getrokken.
Dat Raymundo 24 jaar geleden
in Zandvoort is begonnen, betekent dat hij volgend jaar 25 jaar
in het vak zit. “Weer een jubileum, weer een feest”, schatert
Raymond, “wauw 25 jaar DJ, ik
kan het me haast niet voorstellen. Wat vliegt de tijd. En weet je
wat ik zo prachtig vind: ik vind
het nog steeds hartstikke leuk.”

Barman Ab erelid Koper Ensemble
Zoals bekend gaat café Koper deze maand over in andere handen. Hoewel het personeel hetzelfde blijft, verdwijnt er één
vertrouwd gezicht: dat van barman Ab Fijma.

Ab Fijma verrast met erelidschap | Foto: Irma van Middelkoop

Afgelopen vrijdag tijdens
de maandelijkse smartlappenavond van het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble in
café Koper werd Appie, zoals zijn
koosnaam is, in het zonnetje gezet. De barman, die vanaf deze
week van zijn ‘post-pensioen’
gaat genieten (Ab is 67 jaar!),
was behoorlijk overdonderd
door alle aandacht, waarvan hij
duidelijk niet houdt. Na bekomen te zijn van de schrik (hij was
plotseling verdwenen naar het
toilet), werd Ab door de voorzitter van het zangkoor benoemd
tot erelid van het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble,
compleet met officiële oorkonde. Daarop staat te lezen dat Ab
zijn leven lang gratis mee mag
komen zingen! Zodat het koor
verzekerd is van minimaal één
stem. En wat voor één!

Behalve een paaspakket kreeg deze mevrouw ook een groepsknuffel

Landelijk worden jaarlijks circa
15.000 ouderen vlak voor de
paasdagen verwend met een
paaspakket. Traditioneel worden deze rondgebracht door
lokale basisschoolleerlingen en
in Zandvoort zijn dat de leerlingen van de Nicolaasschool.
In het pakket zit altijd wat lekkers en een attentie. Het zijn
waardevolle ontmoetingen
waarbij wederzijds respect en
begrip ontstaat tussen jong en
oud. Samen Pasen vieren: het
verbindt en geeft plezier.
In het kader van deze actie kwamen afgelopen dinsdag ongeveer 26 kinderen uit groep 8
van de Nicolaasschool, samen
met hun juf Mandy Sibrandi
naar Huis in de Duinen. Ze
gingen in groepjes langs de

deuren om de bewoners fijne
Paasdagen te wensen en hen
een paaspakket van de Riki
Stichting te overhandigen.
Uiteraard ging dat aan elke
deur gepaars met een praatje
te maken. Een paar reacties:
“Jeetje, dat wordt smullen”,
“We zullen het met smaak verorberen”, “Oei, een cadeautje”.
Ook stond een bewoonster
met tranen in haar ogen en gaf
alle kinderen een dikke kus, zo
dankbaar was ze.
Gudo d’Hont, activiteitenbegeleider van Huis in de Duinen:
“Het is mooi leuk om jong en
oud zo samen bezig te zien het
was duidelijk dat zowel de bewoners van Huis in de Duinen
als de kinderen er erg van hebben genoten.”

Zandvoortse Courant
paaspuzzel 2015
En toen was er iets mis gegaan. De letters die vorige week
verspreid door de krant zijn geplaatst, waren verkeerd genummerd. De fanatieke puzzelaars hadden dat snel door
en hebben de redactie hiervan op de hoogte gebracht.
Om de puzzelaars het niet al te
gemakkelijk te maken, hebben
we de opgave van vorige week
ook in de krant van deze week
geplaatst. Extra veel eitjes dus
om te zoeken. Eén letter geven
we alvast prijs, dat is de T op 32.
(In de eerste week stond deze op
23, maar dat was een typefout)
Als u de oplossing compleet
heeft, kunt u deze in een gesloten envelop inleveren bij Bruna
Balkenende aan de Grote Krocht
of opsturen per e-mail naar:

paasactie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing altijd uw naam, adres en
telefoonnummer.
Meedoen is uiteraard belangrijker dan winnen, maar onder
de goede inzendingen worden
5 VVV cadeaubonnen verloot.
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Column
Wijkgericht
werken

BREINdesk vraagbaak voor zorgprofessionals
Tijdens de Brain Awareness Week is het ondersteuningsinitiatief ‘BREINdesk’ van start gegaan. BREINdesk is een samen-

werking van drie zorginstellingen: Nieuw Unicum, Heliomare

en SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland). Deze
zorginstellingen zijn gespecialiseerd in zorg voor mensen met
NAH (Heliomare), MS (Nieuw Unicum) en epilepsie (SEIN).
Bij BREINdesk kunnen zorgprofessionals informatie inwinnen over hersengerelateerde aandoeningen en is
een vraagbaak om mensen
met beperkingen als nietaangeboren hersenletsel
(NAH), multiple sclerose (MS)
en epilepsie optimale ondersteuning te bieden.
10

De directe aanleiding voor dit
initiatief is de decentralisatie
van onderdelen van zorg naar
gemeente. Ilonka Wildenberg
van SEIN: “Hersengerelateerde
aandoeningen zijn vaak heel
complex en sterk afhankelijk
van het individu. Een zorgprofessional is breed onderlegd,
maar weet niet altijd met dit

soort specifieke hulpvragen
om te gaan. Bij BREINdesk kunnen zorgprofessionals terecht
met specifieke vragen die te
maken hebben met het brein.”
Hierdoor kunnen mensen met

deze beperkingen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven functioneren. Voor
individuele behandeling en diagnostiek kan men terecht bij
een van de drie zorgaanbieders.

Ondertekening door SEIN, Nieuw Unicum, Heliomare

Wijkgerichte zorg richt zich
meer op preventie. Op het oppakken van signalen uit de wijk,
aangaan en onderhouden van
contacten met andere “ ogen
en oren” in de wijk. Dat kan zijn
de welzijnswerker, politie agent,
huisarts, maatschappelijk werker, buurtbewoner, senioren
raad, etc
Het idee is dat, door wijkgericht
werken, samenwerking tussen
het zogenoemde medische en
sociale domein in de gemeente
vorm krijgt. Hierdoor wordt de
basisinfrastructuur in de wijk
versterkt, de preventie en informele zorg wordt bevorderd.
Voorbeeld hiervan in veel gemeenten is het sociaal wijkteam.
Daar het gaat; om oppakken van
signalen, weten wat er speelt ,
daar wat mee doen en burgers
ondersteunen. Het is dus vooral
interessant om te horen waar voor u als inwoner van de wijken
in Zandvoort de aandacht naar uit moet
gaan.
Waar ligt voor u de
prioriteit vanuit zorg
en welzijn in uw wijk.
Laat u het weten, zodat we hierin kunnen
samenwerken?

Gré Wiskerke-Hulshof,
Amie Divisiemanager Extramuraal

n
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Er is in de pers nog steeds veel
aandacht voor de veranderingen in de zorg. De gesprekken
tussen burgers en medewerkers
van zorginstellingen zijn flink op
gang. De thuiszorg, voor 1 januari 2015 onderdeel van de AWBZ,
valt nu onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar,
de wijkverpleging.
Voor 1 mei moet iedereen die al
thuiszorg ontvangt bezocht zijn
door de wijkverpleegkundige.
Op basis van de actuele situatie wordt opnieuw de indicatie
gesteld. Op basis hiervan wordt
de zorgverlening voortgezet,
wordt er met regelmaat geëvalueerd en weer bijgesteld. De
wijkverpleegkundige heeft hier
een belangrijke coördinerende
taak in. Deze taak richt zich op
de individuele burger en zijn directe omgeving, mantelzorg, en
noemen we ook wel toewijsbare
zorg. Zorg toewijsbaar aan een
persoon.
Per 1 januari 2015 is daarnaast
de niet toewijsbare zorg geïntroduceerd. Wat is dat, denkt u
misschien? Hier betreft het een
klein deel van de wijkverpleegkundige zorg die zich niet richt
op de persoon.
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Kinderkunstlijn feestelijk gevierd
De Beach Factory van Center Parcs Zandvoort is vanaf 27 maart omgetoverd in een kinderkunstgalerie. Tientallen schilderijtjes, gemaakt door Zandvoortse basisschoolleerlingen

onder leiding van Marianne Rebel, Hilly Jansen en het Kunstteam Trees, Aaltje en Emmy,
pronken aan de wanden van de lange gang langs de tennis- en squashbanen. Het is de

oogst van de jaarlijkse Kinderkunstlijn in Zandvoort, een artistiek kennismakingsproject,
dat ternauwernood ontsnapte aan het bezuinigingsmes van de gemeente.

Storm zorgt voor loslaten
dakdelen Dolfirama
De brandweer werd dinsdagavond even voor zeven uur gealarmeerd omdat het dak van een pand naast het Palace

Hotel mogelijk weg zou waaien. Ter plaatse bleek het om

het voormalige Dolfirama te gaan. De brandweer schatte in

dat het dak het zou kunnen begeven en besloot preventief
delen van het dak te verwijderen.

Foto: Mizzle Media

Feestelijke start van de Kinderkunstlijn in Center Parcs | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

De kunstenaars van de Kinder
kunstlijn zoeken ieder jaar een
nieuwe uitdaging en dit jaar
was gekozen voor Center Parcs
Zandvoort. Vier weken lang is
General manager Robert Pelt
de trotse beheerder van de kinderkunstcollectie. Hij is ook zeer
blij met de kunstbank die op artistieke wijze door de kinderen
is beschilderd. De bank krijgt
een mooie plaats in het vakantiepark.

Openingsfeest

Het thema van deze achtste
editie van de Kinderkunstlijn
was ‘Vakantie in eigen dorp’. De
schoolkinderen lieten in hun
kunstwerkjes op allerlei manieren zien dat vakantie in hun eigen dorp heel mooi kan zijn. Vol
spanning zaten zij afgelopen
vrijdagmiddag in de zaal van
de Beach Factory te wachten op
wethouder Gert-Jan Bluijs, die
de expositie opende. Vervolgens
gingen de kinderen, die massaal
waren op komen dagen, volledig

uit hun dak bij Orry die de stemming er goed in kreeg en hield.
Het openingsfeest werd afgesloten met een drankje, een polonaise en een goodiebag.
Over een paar weken mogen
de kinderen hun schilderijtjes
eindelijk mee naar huis nemen.
Tenzij het verkocht wordt, want
dan krijgen de kunstenaars in spe
een leuk bedrag voor hun kunst.
De kunstwerken zijn te bewonderen in de Beach Factory en ze
zijn via Marianne Rebel te koop.

Bij de werkzaamheden werd en
passant ontdekt dat ook een deel
van de muur los zat. De afzetting
van de politie hield niet lang
stand, waarna de gemeente werd
ingelicht. Die zegde toe zo snel
mogelijk dranghekken te gaan
plaatsen, in de verwachting dat

die wel zullen blijven staan.
Het voormalige Dolfirama staat
al jaren leeg waardoor het achterstallig onderhoud groot is. Hoe
groot de schade aan het pand is,
was bij het ter perse gaan van
deze krant nog niet duidelijk.

Lang Leve de Kunst
van start gegaan
Het seniorenproject Lang Leve de Kunst is afgelopen vrijdag

bij Pluspunt van start gegaan. Het was even wachten tot de
stroomstoring voorbij was, waarna de 27 deelnemers aan de
slag gingen met beeldende vorming.

Veel ambtenaren zijn verhuisd
van Zandvoort naar Haarlem
Per 1 januari is veel veranderd bij de gemeente Zandvoort: alle taken en medewerkers binnen het sociaal domein zijn verhuisd naar de gemeente Haarlem. Daar worden sindsdien

alle werkzaamheden voor de bijstand, WMO en Jeugdzorg uitgevoerd. Het streven is wel
dat de inwoners van Zandvoort hier nauwelijks iets van merken.
Aan het Loket Zandvoort in
het Raadhuis en bij Stichting
Pluspunt in Noord kunnen nog
steeds alle vragen over werk en
inkomen en maatschappelijke
ondersteuning gesteld worden.
Voor vragen over opvoeden en
opgroeien kan men, net als vorig
jaar, naar het Centrum voor Jeugd
en Gezin in Zandvoort.

Haarlem

Voor specifieke vragen of om een
aanvraag in te kunnen dienen, zal
voor de Participatiewet (opvolger
van onder meer de bijstandswet)
en de WMO vaak telefonisch contact gelegd moeten worden met
de gemeente Haarlem. Wie het

informatienummer 023-5714023
belt, en in het keuzemenu kiest
voor afdeling Sociale Zaken of
WMO, merkt dat direct. De beller krijgt dan iemand van de
gemeente Haarlem aan de telefoon.

Zelfstandig

Het gemeentebestuur van
Zandvoort blijft gewoon zelfstandig. Dit betekent dat ook
bestuurlijke beslissingen en
verantwoordelijkheden voor het
sociaal domein gewoon bij het
Zandvoortse college en de gemeenteraad blijven. Inwoners
van Zandvoort die een beroep
doen op de Participatiewet voor

bijvoorbeeld bijstand, moeten
zich sinds dit jaar melden bij het
Werkplein aan de Zijlsingel 1 in
Haarlem. Dit geldt overigens voor
alle inwoners van de regio ZuidKennemerland.
Al de nieuwe taken voor de gemeenten, in combinatie met de
ambtelijke samenwerking met
Haarlem, is een grote operatie
die niet overal vlekkeloos zal verlopen. Toch wordt er alles aan
gedaan om de gevolgen voor de
inwoners van Zandvoort zo veel
mogelijk te beperken. Het doel
van alle veranderingen is om de
dienstverlening aan Zandvoorters
op een hoger niveau te krijgen.

Serieus aan het werk

De deelnemers komen elke
vrijdagmiddag bij Pluspunt
om kennis te maken met vier
verschillende vormen van beeldende vorming; Boetseren onder leiding van Marlène Sjerps,
Schilderen en collage maken
onder leiding van Mona Meyer,
Nana’s maken van Lilette van
Lets Crea en Encaustic Art gegeven door Margret Broertjes.
Ondanks het grote aantal deelnemers kon iedereen die zich
hier voor had opgegeven mee
doen. De beeldende vorming
werd aangeboden in drie groepen van negen deelnemers.

In de ochtend kampte Zandvoort
met een grote stroomstoring,
waardoor het er even op leek
dat het project niet door kon
gaan. Maar gelukkig kwam de
stroom weer net op tijd op gang
en kon Lang Leve de Kunst van
start gaan. Er werd hard gewerkt
en het resultaat was indrukwekkend. Vanaf 26 juni start een expositie in Pluspunt waarin alle
kunstwerken te bezichtigen zijn.
Het project is dankzij een gift
van de Fondsen Sluyterman van
Loo, het VSB fonds en RCOAK, tot
stand kon komen.
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Michael Westerhof
• Een vertrouwd adres
voor klein of groot
• Onderhoud aan woning of tuin
• Renovatie van badkamer of toilet
• Ook voor winkel inrichting en
steigerhouten meubels

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Spaans Vakantiecursus

www.shslotenservice.nl

Een korte zomercursus Spaans waarmee men zich
leert redden in de Spaanse taal tijdens de vakantie. Er
wordt niet te diep ingegaan op grammatica en spellingsregels. We gaan aan de slag om een eenvoudige
conversatie in het Spaans te voeren.
Woensdag 20:30 – 21:30
13 mei t/m 1 juli

Nederlands
Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen.
Donderdag 10:00 - 12:00
instromen mogelijk

Denderen door de Duinen
Wanneer men wandelt maakt men vitamine D aan en
loopt men alles soepel en los. U krijgt frisse lucht in de
neus en longen en de wind waait door uw haren. We
lopen 1 uur en Joke Bais verteld u over al wat er leeft.
Verzamelen bij de ingang van de waterleidingduinen.
Na afloop kunt u koffie drinken bij Pluspunt.
Dinsdag 10:00 – 12:00
7 april t/m 23 juni

Portugees Zomercursus
De cursus is een vervolg op de voorgaande Portugese
cursus. Enige kennis van de Portugese taal en een
voorwaarde om in te stromen.
Maandag 11 mei t/m 29 juni

Windows 8 met eigen laptop, overstappers

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl
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APK Nu:
all-in € 19,95!!!
n

Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe cursus
meer plezier te beleven aan uw tablet. U leert hoe u
de tablet helemaal naar uw zin inricht.
Dinsdag 10:00 – 12:00
2 juni t/m 23 juni

Accu
aanbieding:

vanaf € 54

incl. montage en btw
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl

P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Theorie halen?
AutoTheorieCursus

Theoriecursus B

€ 99

8 uren incl. lesmateriaal
Datum: 19/20 april 18.00-22.00 uur
Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord /
Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

autoBANDEN
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

“Ik moet nog zoveel doen!”
Wanneer zei jij dit voor het laatst?
Of dacht je het net voordat dit begon te lezen?
Voor je het weet, vliegt de tijd voorbij en ben je straks
‘te laat’! En als je niet goed oplet, loop je jezelf voorbij
en kom je vroeg of laat ‘jezelf tegen’.

• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s

Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’.
Het is de vaardigheid om in het hier-en-nu te zijn,
zonder oordeel. Iedereen kan het leren.
In de cursus Mindfulness is er aandacht en ruimte om
nu stil te staan bij zaken die écht belangrijk voor je zijn.
Opnieuw (leren) luisteren naar de signalen van je lijf,
de waarde van je gedachten en de taal van je hart.
Donderdag 19:30 – 22:00
28 mei t/m 2 juli
€ 80,--
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Paassferen & Paasarragementen
& BLOEMEN !!!

www.autobedrijfkarimo.nl

Mindfulness bij Pluspunt

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

In samenwerking met seniorweb Haarlem.
Dinsdag 10:00 – 12:00
24 maart t/m 7 april

Meer plezier met je Android Tablet

Email: info@michael-westerhof.nl

D

iPad, optimaal gebruik
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus
van 6 bijeenkomsten. U ontvangt een handleiding.
Vrijdag 10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
29 mei t/m 3 juli

Tel. 06 - 29 54 86 66
www.michael-westerhof.nl

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

e
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 023-5730962

e
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Column

De Amsterdamse Waterleidingduinen maakt deel uit van

de gemeente Zandvoort en is een oud historisch gebied.
Vaak hadden die gebieden een agrarische bestemming met

bewoonde boerderijtjes. De meeste duinboerderijen zijn
gesloopt echter één huis is bewaard gebleven: ‘het huis van

het Wester’. D66 Zandvoort heeft een verzoek bij het col-

lege ingediend om dit oudste huis op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Uiteraard in overleg en samenwerking met de eigenaar ‘Waternet’.

Het huis van het Wester in de Amsterdamse Waterleidingduinen

door Nel Kerkman

De naam van het oudste
huis is ‘t Huis van het Wester’
aan het Westerkanaal hoek

Duizendmeterpad. Het Wester
kanaal is in 1888 gegraven en
tegelijkertijd is toen het huis
gebouwd dat tot aan 1950 nog
door gezinnen werd bewoond.

Later was het een schaftgelegenheid voor terreinwerkers en
boswachters.
Het huisje staat naast een pompgebouw aan het kanaal en diende
als dienstwoning van de machinist. De (stoom)pomp die destijds
draaiende werd gehouden, moest
met de hand gestookt worden.
Er was nog een bedstee voordat
de vloer vernieuwd werd en een
grote houtkachel verwarmde het
huisje.
De laatste bewoner van het
huis was Van Gils. Daarna heeft
Rijnland het huis voor zijn bewakingsdienst voor 1 gulden per jaar
gehuurd met de verplichting om
het op te knappen en te onderhouden. Rijnland heeft er ongeveer 10 jaar ingezeten. Het pand
was toen van alle gemakken
voorzien, zoals telefoon, verwarming en koelkast op gas (grote
tank buiten) en later ook een grote mast aan de buitenkant voor
de radioverbinding met andere
Rijnlanders.
Doordat men een leiding in de

grote boring aan de westkant van
het huis had gemonteerd, was er
water. Een grote waterzak die op
zolder lag werd vol gepompt en
via een kraantje in het keukentje
kon men water tappen en ook
de WC doorspoelen. Deze voorziening is er nu niet meer. Het
Huis van het Wester is één van
de oudste huizen in de duinen
en heeft een rol gespeeld bij de
waterwinning in de duinen.
De voormalige dienstwoning
werd in 2010 door twee studenten
gekraakt om aandacht te vragen
voor de vervallen staat van het
pand en zij gaven ook aan om het
waterkringloophuis te gebruiken
als informatiecentrum. Nadien
heeft Waternet er niets mee gedaan, bij navraag aan teamleider
Boswachters-Bezoekerscentrum,
André Immerzeel, wordt het huis
niet gesloopt en zijn er inderdaad
plannen om het huis als start/
eindpunt te gaan gebruiken tijdens excursies met een van de
boswachters. Dat er plannen zijn
om het huis op de gemeentelijke
monumentenlijst plaatsen, was
Immerzeel nog niet op de hoogte.

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Ons Huis aan het Dorpsplein
Naam
: Ons Huis
Locatie
: Dorpsplein
Maker
: onbekend
Tekst
: EERSTE STEEN GELEGD DOOR SONJA TROMP 8-3-1933
Datum onthulling : 8 maart 1933
Onthuld door
: Sonja Tromp
Bron
: BC1898-0251/ BC1899-0388
		 DZ1933-0095 opening tweede Ons Huis
Bijzonderheden
: Van Ons huis uit 1898 is geen eerste steen, deze eerste steen is van de herbouw.
		 Als men goed zoekt zijn naast de deur in de bakstenen muur stenen gemetseld met de datum.

Van Volkskoffiehuis naar café

In 1898 werden drie uitspanningen gekocht om daarvan een
gebouw te maken. De oprichter Ds. Hulsman noemde de locatie een volkskoffiehuis met als doel om in de eerste plaats de
drankbestrijding tegen te gaan en de jeugd onder andere op te
leiden voor een ambachtsschool. Door de bouw van nieuwere
en moderne locaties in Zandvoort was Ons Huis dusdanig verouderd dat men besloot om het gebouw te slopen.

Eerste steenlegging is gemaakt door Ant. Bakels

Op 7 juni 1933 was de opening van een nieuwe “Ons Huis” nu in
steen gebouwd (blijkbaar was het oude gebouw van hout) en
stond het op dezelfde plek als het oude gebouw. Met groen en
bloemen was de plaats aangegeven waar Sonja Tromp, dochter
van dominee Tromp, de eerste steen ging metselen. Op de foto
is Sonja achter de linker palm verdwenen en haar vader loopt
achter haar met zijn hoed in zijn hand. Wie de andere notabelen zijn is niet te ontcijferen. Wel is helemaal rechts bij de
paal groenteboer Dalman te zien die een groentewinkel had
op het Dorpsplein 9. Heel goed ziet men aan de hoofddeksels
wie belangrijk zijn. De gewone man heeft net zoals de jongens
een pet op, de heren dragen een hoed. De dames en meisjes
van het gewone volk hebben een alpinomuts op, de dames
dragen een hoed. Verschil moest er zijn.

Café Yanks

Diverse verenigingen maakten later gebruik van het gebouw.
Nog steeds staat het pand Ons Huis op het Dorpsplein alleen
het doel is veranderd en is er een koffiehuis van café Yanks in
gevestigd.

Stroom uitval
Plop.... ineens was mijn computerbeeldscherm zwart. De
cijfers op de klokken waren ook
verdwenen. De muziek ging uit
halverwege een mooi nummer.
Ik dacht in eerste instantie nog
aan stoppen die waren doorgeslagen, maar dit leek groter.
Ik probeerde de tv maar ook
die was zwart. Thermostaat
uit. OK, bellen dan. Tevergeefs.
Al snel bleek dat niet alleen
Zandvoort was getroffen. Een
voormalige buurvrouw lichtte
mij in. Op miraculeuze wijze
deed haar mobiel het wel. Ik
zie dat de spoorbomen dicht
zijn bij de spoorwegovergang,
terwijl er geen trein aankomt.
Enigszins ongeduldige automobilisten zijn ongetwijfeld
ook al op de hoogte, en slalommen tussen de spoorbomen
door de weg over.
Het was toch even lichte paniek. Je kon zo weinig, dan
alleen afwachten. Het besef
hoe onthand je eigenlijk bent
zonder stroom. Daarom opluchting toen de stroom weer
aan plopte. Het nieuws kon
de eerste chaos al mededelen. Operaties in ziekenhuizen
waren uitgesteld, tentamens
afgelast, honderden gestrande
reizigers op Schiphol die hun
reis moesten omboeken, mensen zaten vast in liften en de
perrons op treinstations waren
leeg. Een algehele stroom uitval in heel Noord-Holland door
een storing aan een hoogspanningskabel bij het hoofdstation in Diemen. Het back-up
systeem had gefaald.
Momenten waarop we beseffen hoe immens afhankelijk we
eigenlijk zijn van stroom. We
weten het wel, maar we staan
er niet vaak bij stil. En dat net
voor het megadrukke, sportieve Sportfeest @ Zandvoort
weekend. De organisatie zal ‘m
daar ook wel even geknepen
hebben, een dag voor de evenementen. De storing in het
weer was echter helaas niet
te temmen. Complimenten
voor de diehards die hebben
gesport op de treurige, regenachtige dagen.
De verwarming was weer aangesprongen. Na wat opstartproblemen met mijn pc,
kon ik eindelijk mijn werk
hervatten. Inspiratie genoeg voor een column
dacht ik nog.

Mandy Schoorl

Het huis van het Wester
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Zandkorrels
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur, innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Bouwbedrijf STRAK
Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk. Meubels
op maat gemaakt.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
...................................................
Hondentrimster
De 4 Pootjes
Annemiek Wolters
Bij u aan huis
Zandvoort en omgeving
www.de4pootjes.nl
Tel. 06-23093264

Schilder- en
klusbedrijf “Peter”
Schilderwerkzaamheden
binnen en buiten
KWALITEIT voor een
redelijke prijs
Gespecialiseerd in
houtrotreparaties.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan,
ik kom graag bij u langs.
Tel. 5733659 /
06-22409492
E-mail:
peterlink@xs4all.nl
....................................................

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

8,50
9,00

9,50
10,00
10,50
11,00

11,00
12,50

13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOUDOIR BY SARA
Aanbieding van de
maand: complete
gezichtsbehandeling
incl. reiniging met milk
en lotion, wenkbrauw
styling, enzymatic
peeling en verwijderen
van onzuiverheden.
Daarnaast keuze uit
verven wenkbrauwen
of wimpers, harsen
bovenlip of een op de
huid afgestemd masker!
Voor slechts 30 euro.
Bel 023-5732900
voor je afspraak.
....................................................

Heeft u binnenkort
een feestje?
Trouwfeest of
een verjaardag?
Onair-events heeft
diverse mogelijkheden
om uw feest
compleet te maken....
DJ’s, drive-in shows,
artiesten of bands.
Kijk voor informatie
www.onair-events.nl
of bel 0619427070. Neem
ook contact op voor
andere mogelijkheden.
....................................................
Introductieavond
Shiatsu
Donderdag 9 april,
aanvang 19.00 uur.
Heeft u
gezondheidsklachten?
Kom en kijk wat Shiatsu
voor u betekenen kan.
Gratis toegang.
www.muyaki.com
Aanmelden:
06-19992616
....................................................

Garage te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744
....................................................

Hulp nodig?
Man pakt alles aan!
Klusjes, schoonmaak,
chauffeurswerk, horeca.
€ 12,50 per uur.
06-29917477
....................................................
Speed Bike Slazenger
SPINNER in Nieuwst.
met instr.+oefeningen.
5 functies op display.
TEAB. 023-8880176

GRATIS SLENDEREN
Tijdens de OPEN DAG
Op 12 april a.s.
van 11 tot 15 uur!
Ook info over
massages, figuuranalyse,
botox, figuurverbetering,
paraffinepakking,
pedicure, schoonheidsverzorging, enz.
Bij SmitS Health
& Wellness
Hogeweg 56A Zandvoort.
Tel. 06-19413733
www.slenderyouzandvoort.nl
....................................................
Schilder- en klusbedrijf
“Peter”
Schilderwerkzaamheden
binnen en buiten
KWALITEIT voor een
redelijke prijs
Gespecialiseerd in
houtrotreparaties.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan,
ik kom graag bij u langs.
Tel. 5733659 /
06-22409492
E-mail:
peterlink@xs4all.nl
...................................................
Zondag 5 april
van 11.00 tot 14.00 uur
gezellig paasbrunchen bij
Sheila’s Brunch&Borrel
€12,50 p.p. incl.
koffie/thee en vers
geperste jus d’orange.
Iedere eerste
woensdag v/d maand
gastkoken. Check
Facebook wat we eten.
Tot ziens!
...................................................

Te koop:
mooie en in zeer
goede staat
Thomas brommer
zonder helm te rijden.
Prijs € 285.
Tel. 06-51163444
...................................................

Easy pocket matras
200x90x17
en 200x90x15.
Nieuw in verpakking.
Daarbij gratis metaal
Ikea bed en lattenbodem.
TEAB 023-8880176

Lumpinee
Traditionele Massage
De hele maand april:

Full body massage 60 min
Normaal €55 nu €45
Louis Davidsstraat 13a | Tel. 06-3383 8303
www.lumpineemassage.nl | lumpineemassage
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Dier van de week

“Op de Mari---a moet je zijn…..”
Dat klonk vrijdag 20 maart luidkeels uit 200 kinderstemmen op het centrale plein bij de hoofdingang van de Blauwe Tram. Onder toeziend oog van vele ouders en opa’s en
oma’s werd die middag de jubileumweek van de 95 jarige
Mariaschool feestelijk afgesloten.

Sofie is een vrolijke hond van slechts 1 jaar jong. Ze is oor-

handwerken, volksdansen, poppenkast, klompbootjes maken
en als klap op de vuurpijl de
feestelijke afsluiting op vrijdag.

spronkelijk samen met een aantal andere honden uit Roemenië
gekomen en eenmaal in Nederland, herplaatst. Helaas ging dat
niet goed en nu is Sofie opnieuw op zoek naar een fijn huis.
Sofie is een ontzettende vrolijke en actieve dame. Ze is sociaal
met andere honden en speelt graag. Ze kan daarin af en toe
wel pittig uit de hoek komen. Ze is niet gewend aan katten,
maar reageerde er niet echt op, toen ze op bezoek was en een
kat tegenkwam. Ze kent de basis commando’s en luistert heel
goed. Het enige wat ze wel doet, is als een dolle tegen je aan
springen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling en dat
zal nog wel wat tijd kosten om dat af te leren. Omdat Sofie
in haar vorige omgeving toch wat fel gedrag heeft laten zien,
wordt ze alleen bij mensen met ervaring met honden geplaatst
en niet in een druk gezin.

Jeannette Welp van muziekschool New Wave had met
alle kinderen een fantastisch
‘boomwhack-spektakel’ voorbereid. Met gekleurde plastic buizen had iedere groep een eigen
ritme geoefend en onder de bezielende leiding van Jeannette
resulteerde dit in een prachtig
muziekstuk.
Tot slot werd het splinternieuwe
Mariaschoollied uit volle borst
gezongen door alle kinderen en
hun ouders: “Onder de blauwe
hemel bij het witte strand, daar
staat een mooie basisschool: de
leukste van het land………..”

Leerlingen Mariaschool zingen het jubileumlied

De lessen op de Mariaschool
stonden de hele week in het
teken van het 95-jarig bestaan.
De kinderen, en de juffen en
meesters, droegen de hele week
‘Ot en Sien’ kleding en er werd
les gegeven op de manier zoals
dat vroeger ging. Ook kregen

i

de kinderen ouderwets warme
lunchgerechten zoals ‘Jan-in-dezak’, ‘wentelteefjes’ en poffertjes
voorgeschoteld.
Andere activiteiten waren een
vossenjacht door het dorp, een
workshop-dag met ouderwets

Bent u al gevallen voor dat mooie
koppie van haar? Kom dan
snel eens langs om
kennis met haar
te maken.

Dierentehuis
Kennemerland,

De oudervereniging van de
school had aansluitend een geweldig feest in en om de school
georganiseerd met ouderwetse
spelletjes en een heus rad van
fortuin, waarvoor veel middenstanders uit Zandvoort prijsjes
hadden gedoneerd. Al met al
was het een week om nog heel
lang over na te praten!
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Keesomstraat 5.

Geopend van
maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Voor een TOP vakantie
naar
2e PAASDAG EXTRA OPEN 11:00-17:00 uur

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

ERIBA Exciting
Limited Edition
RUIM

,0
0
5
3
€

e

31

L

VOORDEE

Aan de standaard complete
Exciting wordt bij de Limited
Edition extra toegevoegd:
- ZIjwanden in gladde beplating
- Witte lichtmetalen velgen
- Gewichtsverhoging naar 1600kg
- Kunststof disselafdekking
- Ingangsdeur met raam
- Speciale Arona bekleding
- Ambiance verlichting
- Textielpakket
- Insectenroldeur
- Niveauweergave verswatertank
- Truma-therme warmwaterboiler

ERIBA Exciting 471

ERIBA Exciting 465

Ruim 20.000 m2 Campers - Caravans - Vouwwagens - Kampeer- & recreatie artikelen

Kampeer- en recreatiespecialist

Beeklaan 18a-24a 2191 AB - Hillegom-De Zilk - 0252-517717
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 14 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 13 en
de verdere in week 13 door het college genomen besluiten
zijn in week 14 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 4april 2015 haalt de ecocar weer Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Wijziging ophalen huisvuil (incl. Gele zakkenroute)

Op maandag 6 april 2015 wordt i.v.m. Pasen geen huisvuil
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van de
maandagwijk op dinsdag 7 april opgehaald.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Frans Zwaanstraat 42, plaatsen uitbouw achterzijde woning, ingekomen 19 maart 2015, 2015-VV-059.
- Gasthuisstraat 4, kappen boom (conifeer) achtererf, ingekomen 19 maart 2015, 2015-VV-060.
- De Wittstraat 5, plaatsen carport & -kozijnen zijgevel & -erfafscheiding tbv dakterras & vervangen kozijn 1e verdieping
voor een deurkozijn, ingekomen 24 maart 2015, 2015-VV-061.
- Burg.van Fenemaplein 61 F35, plaatsen draagbalk, ingekomen 25 maart 2015, 2015-VV-063.

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Zuiderduin 3, plaatsen vijf strandbungalows,
ingekomen 24 maart 2015, 2015-VV-062.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht

de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Max Planckstraat 27a,b en c, wijzigen bedrijfshal in drie
delen waarbij verdieping wordt verbouwd tot werkruimte/
opslag, verzonden 23 maart 2015, 2015-VV-015.
- Haltestraat 3, aanbrengen stalen trap, verzonden 23 maart
2015, 2015-VV-004.
- Strandafgang Barnaart 33, veranderen en anders situeren
strandpaviljoen met een winkel nabij de locatie, verzonden
24 maart 2015, 2015-VV-058.

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 59E, maken uitbouw en verbouw
begane grond en 1e verdieping, verzonden 24 maart 2015,
2014-VV-110.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning afgegeven aan Shivers
Sport & Entertainment voor het evenement Stormloop dat
plaatsvindt op zaterdag 18 april 2015 op het Circuit Park
Zandvoort van 08:00 uur tot 18:00 uur.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Mijn Grote boodschap

HELP, de brieven de brievenbus in….

Laat de gemeente Zandvoort een speciale drollen opruim eenheid in het leven roepen. Weg met
die shitzooi. Van onze trottoirs. Uit onze plantsoenen. Van de boulevards en niet te vergeten uit
de duinstrook achter het muurtje op Boulevard de Favauge. Als de wind uit zee komt slaat daar
een weeïge poepwalm de badgasten recht in het gelaat. Badgasten die zich trouwens verbaasd
af zullen vragen waarom er drollen óp dat zelfde muurtje gedeponeerd worden. Misschien om
de kleintjes die zo graag over dat muurtje rennen, er maar alvast aan te laten wennen dat ze
in Strontvoort aan zee wonen.

Mijn naam is Iris en ik wil graag iets met Zandvoort
delen. Al geruime tijd woon ik in Darwinhof en ik werk
tweemaal per week als vrijwilliger bij de Plusdienst van
Pluspunt aan de Flemingstraat. Ik werk op maandagmiddag en donderdagmiddag en als ik om 17.00 uur naar
huis ga dan gooi ik de post in de brievenbus. Sinds kort
is de brievenbus verplaatst en nu kan ik de post niet
meer wegbrengen. Foutje….zeker als je bedenkt dat
boven het Pluspuntgebouw, bij Nieuw Unicum, heel veel
mensen in een rolstoel wonen en dus ook geen gebruik
meer kunnen maken van de brievenbus. We zullen moeten
wachten op een voorbijganger die onze post in de bus
wil gooien… als we tenminste met onze wielen niet in de
diepgelegen putten rijden want dan zitten we vast en
komen we niet bij de brievenbus.

Zo’n ‘Anti Shitforce’ kost natuurlijk geld. Nou, laat alle hondenbezitters in Strontvoort aan zee
daar dan voor opdraaien. Gemeente Zandvoort: verhoog de hondenbelasting. En niet zo’n beetje
ook. Kost een hond € 78,80 per jaar, verdrievoudig dat. Een tweede hond € 150,90, maak
daar vierhonderd van. Wat moet een mens trouwens met twee honden?
Peter van Leersum
mijnheervanleersum@gmail.com
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5.000 m²

TWEEDE
PAASDAG
OPEN!

VIER MET
ONS MEE...
De verse koffie staat klaar,
maar ook een lekker paasbrood of glaasje Prosecco!

SHOWROOM
Kom naar de GROOTSTE
slaapkamerspecialist van de
regio en overtuig uzelf!

Van 11.00 tot 17.00 uur

VANAF WITTE DONDERDAG T/M TWEEDE PAASDAG:

EXTRA KORTING!
OP DE GEHELE COLLECTIE
20%

Korting op een nieuw Auping matras!

15%

SPECIALE
PAASDEALS

Korting op de gehele Eastborn collectie!

Op topmerken als Kuperus,
Bedding Concepts, Swissﬂex,
Ubica, Nolte Möbel en Norma

15%

15%

INFRAROOD SAUNA

CADEAU!

Korting op de gehele Tempur collectie!

Korting op een
complete boxspring!

Bij aankoop van een
compleet Jensen bed!

altijd Goedemorgen
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl
GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

OpeningstijdenNU:
Maandag
12.00 - 17.30
Dinsdag
09.30 - 17.30
Woensdag 09.30 - 17.30
Donderdag 09.30 - 17.30
Vrijdag
09.30 - 17.30
Zaterdag
09.30 - 17.00
Zondag
12.00 - 17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ELKE
ZONDAG
OPEN!

e
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Wielrennen

Voetbal

SV Zandvoort door het oog van de naald
Het scheelde weinig, maar uiteindelijk kroop SV Zandvoort zaterdagmiddag door het oog van

de naald. Het Haarlemse De Brug maakte het de Zandvoorters behoorlijk lastig, maar een
doelpunt van Billy Visser in de slotfase bezorgde de thuisploeg de drie punten.
Met dat resultaat pakte SV
Zandvoort de tweede plaats terug die het vorige week moest
afstaan aan Buitenveldert.
Gemakkelijk ging het niet. Via
Nigel Berg nam SV Zandvoort
de leiding. Het was de eerste
de beste schietkans die in het
doel verdween. Daarna maakte
de ploeg het zichzelf moeilijk,
waardoor aan het begin van de
tweede helft de gelijkmaker ontstond. De opbouw verliep moeizaam en De Brug drong snel aan,
waardoor de Zandvoortse defensie amper aan voetballen toekwam. Op het moment dat De

Brug leek door te drukken, ontfutselde Kevin van de Zeijs de bal
en legde die op maat neer voor
Berg, die de bal in het Haarlemse
doel schoof. Zandvoort speelde
steeds slordiger achterin. Max
Aardewerk voorkwam een tegentreffer, maar uit de corner die
volgde wisten de Haarlemmers
opnieuw op gelijke hoogte te
komen.
Laurens ten Heuvel greep tien
minuten voor het einde in en
wisselde twee spelers in voor
Thijs van de Heuvel en Billy
Visser. Die laatste was belang-

rijk voor het beslissende doelpunt. De jonge Koen Michielsen
maakte de bal afhandig van
de Haarlemse verdediging en
schoot vervolgens op de lat.
De meegekomen Visser kopte
de bal achter de keeper van
De Brug. Hoewel de assistent
scheidsrechter vlagde voor buitenspel, kende de scheidsrechter
het doelpunt toe. Bij trainer ten
Heuvel was de opluchting groot.
“We speelden een matige eerste
helft en het was ronduit slecht
in de tweede helft, maar ik ben
gelukkig met de zege”, was het
antwoord na de wedstrijd.

Autosport

Flitsende seizoenstart
voor Jesper Rasch
Jesper Rasch is het nieuwe wielerseizoen goed van start ge-

gaan. De eerstejaars junior werd begin maart tijdens zijn
eerste wedstrijd in de hogere leeftijdscategorie, de omloop

van Schijndel, al knap 4e. Een week later overtrof hij deze
prestatie door in Woensdrecht op het podium te eindigen.

Jesper Rasch op de hoogste trede

Autosportseizoen start met paasraces
Komende maandag zal het licht weer op groen gaan voor een nieuw autosportseizoen. Veel

wisselende raceklassen zullen in het paasweekend het Zandvoortse circuit weer gaan aandoen, waaronder ook de grote racetrucks.

In Woensdrecht sprintte Rasch
op een zogeheten ‘vals plat’,
de Brabantse Wal, naar een 2e
plaats. De Brabantse Wal is een
‘klimmetje’ met een stijgingspercentage van 5%.
Waar hij vorige week nog 16e
werd in de internationale
Omloop van het Lage Land, de
junioren versie van De Ronde
van Noord-Holland, wist hij zondag zijn goede vorm te belonen
met een sprankelende over-

winning. In het zeer natte en
winderige Steenbergen sprong
Jesper in de finale weg uit een
kopgroep van drie en wist met
voorsprong alleen over de finish
te komen. “Ik heb wel goed kunnen trainen deze winter en wist
dat de vorm erg goed was, maar
dat ik me zo goed staande kon
houden bij de junioren had ik
toch niet verwacht. De meeste
zijn toch een jaartje ouder en
bijna allemaal een kop groter”,
aldus Rasch na afloop.

Kelly Steen kan zich
kwalificeren voor het EK

Vorig jaar schreef Sebastiaan Bleekemolen de Clio Cup race op zijn naam | Foto: archief Chris Schotanus

Sebastiaan Bleekemolen, die komend weekend start in de Clio
Cup Benelux, heeft afgelopen
weekend tijdens de Zandvoort
Circuit Run al een voorschot
genomen. De Haarlemmer is
naast autocoureur inmiddels
ook een liefhebber van hardlopen geworden. “Ik vind wedstrijdlopen leuk om te doen en
het is een mooie stok achter de
deur om de conditie op peil te
houden”, vertelde Bleekemolen
na de Circuitrun. Na enkele gezondheidsproblemen in 2006
is Bleekemolen gaan nadenken
of hij dat niet anders kan doen.
“Nu ben ik er door gegrepen”,
18

zegt de Haarlemse autocoureur.
Naast de Clio Cup Benelux zijn
er diverse raceklassen te zien
uit de Supercar Challenge. In de
Superlights Challenge treedt
IDIS Benelux bv als hoofdsponsor op. Zoals het er nu naar
uitziet zullen daar ongeveer
twintig wagens aan de start
verschijnen, met onder meer
de Praga en de open sportscars
zoals de Wolf en de Radical die
het publiek kent van de Winter
Endurance Kampioenschap.
Bekende namen van het afgelopen seizoen zijn: Pim van Riet,

Henk Thuis en Rob Kamphues.
Ook de divisies ‘Supersport’ en
‘Sport’ zullen in het paasweekend een aantal races rijden. Bij
de ‘Supersport’ zal naar alle
waarschijnlijkheid oudgediende Cor Euser weer meedoen
met de Lotus Evora waarmee
de Brabander een aantal seizoenen terug in de Dutch GT te
zien is geweest. Uit het Winter
Endurance Kampioenschap
zijn Pieter van Soelen en Koen
Bogaerts te zien met een BMW
M3 E90 WTCC. Daarmee is direct
gezegd dat in deze divisie hoofdzakelijk GT wagens rondrijden.

Kelly Steen | Archief foto

Kelly Steen, de keepster van het
KNVB-elftal dames U19, kan
zich komende week, van 2 tot
en met 9 april, met haar team
plaatsen voor het EK dat in juli
in Israël gespeeld zal worden.
Na een redelijk succesvolle trainingssessie in Portugal, gaat
het komende week ‘om het eg-

gie’ in het Limburgse Urmond,
waar Nederland zal spelen
tegen Tsjechië, Slovenië en
Denemarken; stuk voor stuk toch
wel top landen. Als Nederland
eerste wordt in de poule of de
beste nummer twee gerekend
met de andere poules, is het geplaatst voor het grote toernooi.
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Atletiek - Circuit Run

Bashir Abdi wint
Zandvoortse Circuit Run

De winnaar van de 8e Runnersworld Zandvoort Circuit Run, was dezelfde uit 2011. De Belg
Bashir Abdi won de uitgave van 2015 met harde wind en regen. Naast Abdi liep ook de Neder-

landse marathonloper Michel Butter mee. De atleet uit Noord-Holland kwam als vijfde aan,
maar was daarmee niet de eerste Nederlander. Butter moest de jonge Beverwijker Stan Niesten voor laten gaan.

hij voor marathonloper Butter.
Het ging Butter niet voor de
winst. De Circuit Run was voor
hem een voorbereiding op de
marathon van Rotterdam die
over twee weken plaatsvindt
in de havenstad. De geboren
Beverwijker had al een loop
van vijfentwintig kilometer er
op zitten, toen hij aan de start
verscheen. “Het gaat om het
constante lopen. Het is een
marathon simuleren”, zei Butter
na de wedstrijd. Dat nam niet
weg, dat hij door de weersomstandigheden een tactische
hardloopwedstrijd maakte. “Na
Rotterdam volgt de marathon
van Amsterdam en daar wil
ik aan de limiet voldoen voor
de marathon in Rio tijdens de
Olympische Spelen”, was het
commentaar na afloop.

Circuit Run winnaar 2015 is de Belg Bashir Abdi | Foto: Le Champion

Abdi beleefde een herhaling uit
2011. De Belgische crossloper
ging met nog drie kilometer te
lopen er vandoor. “Ik wisselde
van kop en heb vooral het laatste stuk stevig doorgetrokken”,
verklaarde hij na afloop.
Opvallend was ook het lopen
van Niesten. Als vijf kilometerloper waagde hij zich aan

de Circuit Run. Op het strand
had hij het moeilijk. Daarna
kwam hij sterk terug. “Op acht
kilometer lag het draaipunt”,
zei Niesten na de wedstrijd,
“Ik kreeg de wind in de rug en
daar kwam de ervaring van de
vijf kilometer mij prima van
pas”, klonk het tevreden. Met
die prestatie was Niesten de
beste Nederlander en eindigde

Bij de vrouwen won Marije te
Raa. Nadat ze de afgelopen
jaren op de middellange afstand haar wedstrijden liep,
besloot ze vorig jaar zich meer
toe te leggen op de langere
afstanden. Tijdens haar vorige
periode als middellange afstandsloper trainde ze veel op
de baan. Inmiddels trainde ze
de laatste tijd wat meer in de
Kennemerduinen. “Volgend jaar
wil ik een dijk van een halve marathon lopen”, zei te Raa na de
Circuit Run.

Handbal

Zondagochtend 10.00 uur was het nog rustig op het circuit

park Zandvoort. Maar daar kwam snel verandering in toen

een groep van 50 kinderen zich meldde op de paddock.
Deze groep Zandvoortse basisschool leerlingen had zich
acht weken lang intensief voorbereid op de Kids Circuit Run
van 2,5 km. En dat was niet voor niets!

Het bestuur van de Lions met de kinderen

Overal klikten fototoestellen en
mobieltjes voorafgaand aan de
start. De goed getrainde kinderen
stonden te trappelen om te laten
zien hoe goed ze kunnen lopen.
Dit enthousiasme was mede te
danken aan juf Desiree en meester Mike, die samen met de kinderen hadden geoefend voor deze
kidsrun.
Sportservice Heemstede-Zand
voort, organisator van de looptraining, is bij monde van Steffen
van der Pol erg tevreden over de
opkomst van de jeugd: “Het is geweldig om te zien hoe kinderen
op jonge leeftijd vertrouwd worden gemaakt met hardlopen. En
wat een enthousiasme ondanks
de koude wind en de voorspelde
regen.”

Lions helpen kinderen

Als beloning voor hun enthousiaste inzet kregen alle kinderen
van de stichting Lions Zandvoort

een mooi loopshirt. Buiten de
herkenning van de lopers werd
hiermee aandacht gevraagd voor
een bijzonder doel: het Jeugd
SportFonds. In samenwerking
met het JeugdSportFonds helpen de Lions om alle Zandvoort
se kinderen te laten sporten.
Het Jeugdsportfonds Zandvoort,
onderdeel van Jeugdsportfonds
Haarlem, maakt het mogelijk
dat kinderen van 4 tot 18 jaar uit
niet-draagkrachtige Zandvoortse
gezinnen kunnen gaan sporten
bij een vereniging. Het Jeugd
sportfonds betaalt de contributie en benodigde sportattributen,
tot een bedrag van € 225 per kind
per jaar. Meer informatie over het
fonds vind u op www.jeugdsportfonds.nl.
Bij de finish ontvingen alle deelnemers nog een mooie medaille
en iets te drinken. Alle kinderen
hebben het geweldig gedaan en
volledig de 2.5km uitgelopen.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van
alles wat in Zandvoort leeft.

Handbalsters van ZSC zijn
veldcompetitie goed begonnen
De dames van ZSC zijn afgelopen zondag de veldcompetitie begonnen met een klinkende
overwinning op Westsite uit Amsterdam. De zon liet het afweten en Pluvius trakteerde op
diverse regenbuien waardoor de bal spekglad werd. Ook de stormachtige wind was nu niet
bepaald een plezier om tegenin te spelen. Toch liet Zandvoort zich van zijn beste kant zien.
“Jammer genoeg zat het weer
niet mee nu we weer buiten
moesten spelen. Het was nat en
waaide hard wat het ook lastig
spelen maakte. Hoewel het voor
beide teams lastig was, leken wij
er toch beter mee om te gaan.
We stonden goed te verdedigen

Kids Circuit Run door
iedereen uitgelopen

en speelden de aanval op snelheid waardoor er veel uit break
outs werd gescoord. Met de
rust stond het 8-2 in ons voordeel. De tweede helft ging het
eigenlijk net zo door waardoor
we met 15-3 gewonnen hebben”,
aldus Martina Balk. Scores ZSC:

Romena Daniëls: 7; Manon van
Duijn: 4 en zowel Laura Koning
als Lucia van der Drift wisten
ieder 2 keer het net te vinden.
Zondag 12 april speelt ZSC om
14.40 uit tegen de dames van
VOS/DSG in Amsterdam.

Administratiekantoor K. Willemse
Ajuma Zuidstrand
Albron/ Centerparcs Park
Amie Ouderenzorg
ASN Vermaire / Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bos Tuin en Dier
Brasserie ZiN
Circus Zandvoort
De Meester, Drank- en Spijslokaal
Dorsman Assurantiën
Genootschap Oud Zandvoort
Goodnight
Havana aan zee
Het Plein
Kampeercentrum de jong
Kroon Mode
Kwekerij Van Kleeff
Ladychef

Michael Westerhof
MMX Italiaans Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P.M.K.
Pakhuis, Het
Pluspunt
Radio Stiphout
Rijschool Barry Paap
Rosier Coaching
Sea Optiek
SH Slotenservice
SKiP
speelgoedvijver
De Lachende Kikker
Strandpaviljoen PlaZand
Strandpaviljoen STORM
Sv Zandvoort
Tea, Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Tromp, Kaashuis
Zorgbalans
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Bedrijvengids pagina
Het Pakhuis

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Voor al uw Paasbeste kazen is uw Kaashuis
beide Paasdagen geopend van 8 tot 5 uur.

De tijd vliegt......
al bijna 22 jaar gezelligheid en lekker
eten aan het einde van de Haltestraat!
Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

KLUSSEN-RENOVATIE-BOUW
van A tot Z

PMK

06 - 44 875 212

pmk@live.nl
facebook.com/PMKbedrijf

Al 10 jaar lang

“De best gelezen krant van Zandvoort”
Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

www.zandvoortsecourant.nl

c

U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!
Plaatsing

Wekelijks

(totale investering)

Om de week

(totale investering)

3 maanden vast

€ 25

(13x = € 325)

€ 35

(7x = € 245)

6 maanden vast

€ 22,50

(26x = € 585)

€ 30

(13x = € 390)

12 maanden vast

€ 20

(52x = € 1.040)

€ 25

(26x = € 650)

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso
Contactpersonen: Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl
Ronald Arnoldt: 06 – 21258459 • ronald@zandvoortsecourant.nl
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Luxe

Begraafplaats
moet kleiner
en goedkoper

Logeren op
strand met
zeezicht

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

oplage 9.500 exemplaren

Hij heeft geen officiële titel, is nergens bij in dienst

bebouwde kom van Zandvoort zijn, terug naar waar ze

leen maar naar een opening zodat ze weer naar ‘huis’ kunnen”,
aldus Van der Sloot, die zowel ’s
ochtends als ’s avonds op pad
gaat.

Volkomen vrijwillig heeft hij dit als zijn taak opgevat.

Tegen afschot

maar toch doet Zandvoorter Willem van der Sloot goed
werk. Hij brengt dagelijks de kuddes herten die in de

thuis horen: naar de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Weer veilig achter het hek waar ze thuis horen | Foto: Rob Bossink

dag terug moet brengen. Ik laat
ze dan op een veilige manier
weer naar huis gaan”, vertelt
hij. Tijdens de informatieavond
van de gemeente is hij op dit
idee gekomen en het werkt.
“Officieel mag ik geen wild ‘opjagen’ en dat doe ik ook niet. Op
een dag kwam een inspecteur
van de provincie kijken en hij
heeft geconstateerd dat ik niets
van dwang gebruik of de herten
opjaag. Ik begeleid de herten al-

Pasen

‘Bewegen is leven’
volgens hoogleraar
Erik Scherder

Zandvoorter brengt de herten
terug naar hun thuis

“De herten kennen mij al en volgen mij als ik ze roep. Ik herken
zelfs een aantal die ik iedere

Actief

15

Na de informatieavond is hij
gewoon begonnen. “Ik vond het
niet eerlijk dat de burgemeester
zoveel over zich heen kreeg. Hij
dient de wetten te handhaven
en dat doet hij ook. Ook ik ben
tegen afschot en heb nu een
andere methode ontwikkeld,
die blijkt te werken. Nu moeten niet alle mensen dit gaan
doen, want dan werkt het juist
averechts”, zegt de ‘begeleider’,
die weet dat er nog iemand
is die de herten met de mountainbike begeleidt naar hun
woongebied.
Het probleem ligt volgens hem
bij drie instanties: Waternet,
de gemeente Amsterdam en
het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Die hebben de afrastering, die de Amsterdamse
Waterleidingduinen af moet
scheiden van de rest, al 35 jaar
verwaarloosd.

Vervolg op pagina 3

Jeugd heeft de
toekomst in
Clio Cup
www.zandvoortsecourant.nl

Wisselvallig Pasen
De paasdagen van 2015 zullen vooral door hun wissel-

valligheid de geschiedenisboeken ingaan. Zondag was
het zonovergoten maar wel fris, maandag was het in

Zandvoort zo goed als de hele dag bewolkt met een
zeer frisse noordoosten wind.

Drukte op het strand op Eerste Paasdag | Foto: Paul Zonneveld

En dat verschil heeft Zandvoort
gemerkt. Met name voor de
strandpachters was het zondag rennen, maar op maandag
konden zij de extra opgeroepen
hulpkrachten weer naar huis
sturen.
Volgens Paul Zonneveld van de
Nederlandse Vereniging van
Strandexploitanten bleven de
toeristen en zonaanbidders
zondag langer dan normaal op
een lekker plekje hangen en konden de strandpachters de eerste
goede dag in de boeken noteren.
De strandtenthouders keken uit
naar deze week, vooral nadat de

weersverwachting goed was en
de temperatuur weer oploopt.
Zowel in 2013 als 2014 was het
voorseizoen voor de ondernemers aan de kust niet goed.
Twee jaar terug hield de winter
lang aan en bleef de lentezon
uit. Dit jaar ging de temperatuur
net te laat omhoog. Komend
weekend wordt het lenteweer
voorspeld dat afgelopen weekend zo gewenst was.
Voor de paasraces op het circuit
was het prima weer. De opening van het raceseizoen was
dan ook goed bezocht, maar files bleven maandagmiddag uit.

De Mannetjes

Hertenherder

Vastgoed, retail en horeca:
kom ook maandag 13 april tussen 15-17u naar
Haltestraat 56 voor themabijeenkomst horeca!

18 april 2015
‘Het schijnt dat
hij fluistert
tegen die herten’

In 10 minuten zoveel
mogelijk aardappelen schillen
en win de wisselbeker!

Heeft u een papiercontainer aan huis?
Kijk op pagina 14 wanneer deze bij u geleegd wordt.
Gemeente Zandvoort

Zie
HetPleinFastFood
Kerkplein 12 | Zandvoort
1

In memoriam

Weerbericht

Waterstanden

7 april 2006

Hier uw advertentie?

7 april 2015

06-2453 0167

Peter de Jong
“Lange”

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op naar de 20 graden
vrijdagmiddag

Verdriet blijft altijd
Anneke
Peter

Hoog

april

7 april 2013

7 april 2015

Lieve mama, Riekie en oma
Veel mooie herinneringen maar
jou missen we elke dag.
We houden van je

Alie, Frans
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Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

Danny, Miranda
Linda, Wim

UIT VA ART VERZORGING

Laura, Leon
Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur mevr. ds P.N. Renes uit Haarlem
RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
10.00 uur Communiedienst
RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur Communiedienst mevr. M. Holt
Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Pasen leverde ons door de bank genomen
prima weer op, alleen de nachten waren soms

nog vorstig koud met in Oost-Nederland
een enkele keer nog dik 8 graden vorst vlak
boven het open veld. De rest van deze aprilweek staat er sowieso weinig wind en wordt
het met name op de vrijdag warm.

De eerste warme dag van 2015 zou wel eens aan de orde
kunnen komen dan als we het kwik in de Zandvoortse
thermobuis zien uitstromen naar zelfs 20 graden.
Uiteraard moet de zon daarbij goed gaan schijnen en de
wind aflandig zijn. Dat is ook zo met een zwakke tot matige wind die waait uit een oostelijke tot zuidelijke richting. Dit mooie en volop lenteweer hebben we te danken
aan een hogedrukgebied dat via het Noordzeegebied
doortrekt richting het oosten van Europa.
Bekend is dat dit soort vlotte temperatuuroprispingen in
de maand april zelden een lang leven beschoren zijn. De
frissere lucht vanaf zee ligt ook nu weer onvermijdelijk
op de loer en zaterdag kan deze er al voor zorgen dat de
temperatuur veel minder hoog uitkomt. De instroom van
de koelere zeelucht kan dan ook gepaard gaan met meer
wolken waaruit zelfs een bui kan worden losgelaten. De
weekendtemperaturen in de middag lijken uit te gaan
komen tussen de 9 en 12 graden. De positie alhier vlak uit
zee is in dit jaargetijde met aanlandige wind natuurlijk
nooit gunstig voor hoge waarden.
Ook volgende week zwaaien voornamelijk hogedrukgebieden nog wel de scepter, maar de exacte locatie is
nog niet helemaal bekend. Blijft het accent van het hoog
bezuiden Nederland bivakkeren krijgen wij een vrij frisse
westelijke wind waarbij het overigens nog wel redelijk
weer blijft. Het beste is als zo’n hogedrukgebied uitkomt
boven de Noordzee of boven Scandinavië. Dan wordt immers met een standvastige oostenwind droge lucht aangevoerd met prima temperaturen tot rond 20 graden.
In de maandprognose april ging ik reeds uit van een hele
aardige aprilmaand en het lijkt er inderdaad op dat de
grasmaand met puik weer op de proppen blijft komen,
ook op de middellange termijn.
Een te warme en ook (iets) te droge maand ligt nog
steeds in de lijn der verwachting.
Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Centrale redactie: Joop van Nes
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Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Ineke Smit Uitvaartverzorging
Liefdevol en betrokken

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.
A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl
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Zandvoorter brengt de herten naar huis
Het hekwerk laat hier en daar
te wensen over. “De kant die
grenst aan Zandvoort is dik
in orde, maar de kant richting
Noordwijk heeft een hekje dat
hier en daar maar 40 centimeter hoog is. Ik heb het zelf nagemeten. Daar lachen de herten om”, weet van der Sloot.
Daarbij komt dat het hek langs
het strand in de zuid duinen,
in de Zeereep, niet zo hoog is.
De herten komen via die weg
Zandvoort in.

Honden

Waar hij zich aan stoort zijn
mensen die honden los laten
lopen en ze niet onder controle
hebben. “Daar komt rotzooi van.
De zaterdag voor Pasen was het
in de Brederodestraat raak. Een
vrouw had twee kleine hondjes los lopen en die namen opeens de kuierlatten richting een
kudde herten die ik aan het begeleiden was. Er ontstond een

vechtpartij die zijn weerga niet
kent”, herinnert hij zich.

Teveel herten

Van de kant van de gemeente
krijgt Van der Sloot steun, al
kan hij niet financieel ervoor
beloond worden. Wel heeft hij
regelmatig contact met het
raadhuis. Van der Sloot, die
werkeloos is, hoopt stiekem
dat hij via een van de beheerders een mooi baantje hieraan
kan overhouden, want hij verwacht dat dit scenario nog een
paar weken aanhoudt. Dan is
er weer volop te eten voor de
herten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. “Toch
wordt het steeds erger. Naar
verwachting komen er dit jaar
rond de 600 jongen bij. Let wel:
bij 2.200 herten die er al leven.
Dan zijn er 2.800 van die dieren
die daar moeten leven! Dat zijn
er zeker 1.600 te veel. De nood
is dus hoog”, sluit hij af.

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
9 april t/m 15 april

SHAUN HET SCHAAP: DE FILM (NL)
ZA/ZO/WO 13.30 UUR

BIG HERO 6 (3D/NL)
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

BLOED ZWEET & TRANEN
DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

FILMCLUB:
TURIST
MET GEZIN OOG IN OOG MET LAWINE
WO OM 19.30 UUR
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Cartoon - Hans van Pelt

Nieuw bestuur vol elan

Column

Afgelopen dinsdag is bij de Haven van Zandvoort het nieu-

we bestuur van de strandpachtersvereniging geïnstalleerd.
John Cornelisse, mede-eigenaar van Plazand, heeft het

stokje overgenomen van Rob Petersen (Far Out) als voorzit-

ter van de ‘gewone’ strandpachters. Theo Miedema van de
Haven van Zandvoort heeft Werner Coenraad opgevolgd
als voorzitter van de jaarrond paviljoens.

De nieuwe bestuursleden van de Strandpachtersvereniging

Verder zijn er nog meer mutaties. Zo is Peter de Rooij van
Vooges aangesteld als penningmeester, Wim Brugman
van Ajuma vertegenwoordigt de ondernemers van het
naaktstrand en Ingrid Muller
noteert alles als vaste secretaresse. Overigens blijft Werner
Coenraad in het bestuur actief
als secretaris en Rob Petersen
blijft beschikbaar voor advies.
John Cornelisse (43) heeft er
erg veel zin in. “Het is goed als
er om de zoveel jaar nieuwe
mensen in het bestuur komen.
Hoe meer ervaring in de loop
der jaren met elkaar wordt opgebouwd, hoe beter het is voor
het hele strand.” Het bestuur
heeft zich onder andere tot doel
gesteld de paar strandpachters
die nog geen lid zijn van de ver-

eniging er ook bij te halen. “We
moeten het met z’n allen doen
op het strand.”
Een van de wensen van de
strandpaviljoenhouders is een
promenade creëren op het
strand, net als in Scheveningen,
zodat er een looppad ontstaat
langs alle paviljoens. Cornelisse:
“Daar is al eens contact over geweest met de gemeente, maar
we willen als nieuw bestuur er
ons sterk voor maken dat dit
er zo snel mogelijk komt. Een
initiatief om op het strand een
fit-run-circuit te realiseren kan
ook rekenen op de steun van
het nieuwe bestuur. “Dat worden fitness-apparaten die op
verschillende plaatsen op het
strand geplaatst worden voor
sportievelingen die willen sporten langs de vloedlijn.”

Vissersboot gestrand
De Wieringen 212 is dinsdagavond bij de Zandvoortse kust

op het strand gelopen. De ongelukkige visser had zich

waarschijnlijk vergist in de diepte. De gestrande vissersboot trok uiteraard veel belangstelling van wandelaars.

De WR212 uit Wieringen strandde voor de kust | Foto: Zandvoortfoto.nl

De Zandvoortse reddingsbrigade heeft nog geprobeerd
om de kleine boot via een
sleepverbinding los te krijgen maar die poging mislukte. De bemanning weigerde
van boord te gaan en moest

derhalve wachten tot het
vaartuig, dat ter hoogte van
Beachclub N°5 voor de eerste
bank vastlag, woensdagochtend bij hoog water vlot kon
worden getrokken, waarna het
weer het ruime sop koos.

… waren het drukke en gezellige Paasdagen. Met veel toeristen in het dorp. Dankzij het
zonnetje op eerste paasdag
deden de ondernemers goede zaken. Overal zag je vrolijke
mensen die genoten van een
dagje Zandvoort. Ook het eerste ijsje bij Giraudi werd door
mijn kleinkinderen uit Leek
gescoord. Ik had de weddenschap verloren want ik had
gezegd dat de ijssalon nog
gesloten was.
In de avond werd door menig
wandelaar de ondergaande
zon mooi geschoten. Als een
rode vuurbal verdween het
hemellichaam langzaam ‘in
zee’. Over een paar jaar is het
gedaan met een schone horizon en zakt de zon achter
de windmolens. De eerste
exemplaren zijn straks al richting watersportvereniging
te bewonderen. Ik weet niet
hoever de windturbines van
Luchterduinen in zee worden
geplaatst? In ieder geval staan
de 60 turbines van Prinses
Amaliawindpark 26 km uit de
kust van IJmuiden. En die zijn
bij helder weer al heel goed
te zien. De 36 windmolens
NoordzeeWind bij Egmond aan
zee staan 18 km uit de kust. En
kennelijk gaat dat en mogelijk
nog dichterbij ook in Zandvoort
gebeuren! Bij de gedachten alleen al word ik erg boos. Er is
al zoveel geageerd tegen de
komst van een windmolenpark,
maar kennelijk kunnen wij ons
belang niet duidelijk maken bij
minister Kamp.
Het is net zoals bij de gasboringen in Groningen: geld
gaat voor het meisje. Ook al
zijn er genoeg andere groene
energie alternatieven, the
show must go on! Elke keer
als ik op de A6 naar Groningen
rijd richting Ketelbrug, zie ik 18
windmolens in het IJsselmeer
staan. De meeste draaien niet.
Menigeen vindt het een imposant gezicht maar ik deel die
mening niet. Het benauwd mij
als ik de draaiende wieken zie,
ik word er zelfs zeer onrustig
van. Dus beste Kamp, laten we
een weddenschap aangaan. De windmolens
gaan zover mogelijk uit
zicht. Een overheerlijk
ijsje is de beloning!

Nel Kerkman

Vervolg voorpagina
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Evenementenagenda

BIG MOVE

START 4e GROEP
Met lichamelijke en of psychische
klachten ervaren dat je meer
kan dan je misschien wel denkt.

c

APRIL b

10

BB & The Soulmates - met Zandvoortse gitarist

10

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

a

11

Jazz aan zee - Optreden van Jazz Connection.
Thalassa, aanvang 20.00 uur

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

11

Zonwering:

Open Dansavond - Theater De Krocht, aanvang
20.00 uur

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Kijk voor meer informatie over het
BigMove GGZ-programma
op www.fysioprins.nl of www.bigmove.nu.
en lees het artikel in de Zandvoortse Courant.

Genootschapsavond - Theater De Krocht,
aanvang 20.00 uur

Raamdecoratie:

Psychologische begeleiding:
Christien de Klerk en Peter Wieringa
Begeleiding groep,
Floor Akkerman en Arjan de Boer.

12

Jazz in Zandvoort - met Ack van Rooyen.
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

17+18 ‘Tante Bella’s Beautysalon’ - Voorstelling van

Vloerbedekking:

toneelvereniging Wim Hildering.
Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

25

‘Angst en gein op Frankenstein’ - Voorstelling
jeugdtoneel Wim Hildering.
Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

85x126.indd 1

SOFT-FURNISHING

APRIL

Freek Volkers. Café Neuf, aanvang 21.00 uur

Intake vanaf heden
Start groep 27 mei

MEUBELSTOFFERING

a

07-04-15 09:15

RAAMDECORATIE
KLEDINGREPARATIE

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

WWW.TATIATRIA.NL
NU OOK FLEXCOLOURS IN DE COLLECTIE!
OP MAAT GEMAAKTE RAAMDECORATIE UIT
EERSTE KLAS COMPONENTEN. ZO BENT U
VERZEKERD VAN MAATWERK, OPTIMALE
KWALITEIT EN EEN PERFECTE AFWERKING.
MEUBELSTOFFERING VOOR UW IN- & EXTERIEUR!
NEEMT U EEN KIJKJE IN ONZE SHOWROOM AAN
DE ORANJESTRAAT 2A, ZANDVOORT.

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

OPENINGSTIJDEN: WO. - VR. 11.00 - 17.30
ZA. 11.00 - 17.00

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN

Theorie halen?
AutoTheorieCursus

Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Theoriecursus B

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

4

€ 99

8 uren incl. lesmateriaal

VOOR DIESEL EN BENZINE!

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Diverse wijken in Zandvoort
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en
donderdag) de brievenbus van de buren wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te
bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag mee,
je respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en
laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

Vaste bezorg(st)er gezocht

Datum: 19/20 april 18.00-22.00 uur
Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord /
Rijschool Barry Paap

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?		
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Leuke verdiensten!
06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders
bezorging op maandag

Zandvoortse Courant • NUMMER 15 • 09 APRIL 2015

Bezuinigen bij de algemene
begraafplaats Zandvoort
Om de kostendekkende exploitatie van de algemene begraafplaats aan de Tollensstraat

op langere termijn te borgen, heeft de gemeente per december 2014 besloten om geen

nieuwe grafrechten meer uit te geven voor vak F. Dit vak ligt in het nieuwe gedeelte
achter de aula vlak bij het fietspad en heeft een capaciteit van 289 graven waarvan
momenteel nog 103 graven een huurovereenkomst hebben.

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Wie kent deze
opgewekte kat?

Vak F op de begraafplaats, het gedeelte achter de aula dat op termijn zou moeten verdwijnen

door Nel Kerkman

Per brief zijn de rechthebbenden van deze graven van dit
besluit op de hoogte gesteld.
De mogelijkheid wordt hen
geboden om bij voortzetting
of verlenging van het huur
termijn eventueel over te gaan
tot herbegraven op een ander
deel van de begraafplaats. Kiest
men hiervoor, dan gebeurt dit
op kosten van de gemeente.
Voor de nieuwe huurperiode
blijft men uiteraard grafrechten en onderhoudsbijdrage
betalen.

Verkleinen van
overcapaciteit

In een interview geeft portefeuillehouder Niek Meijer
aan wat de reden is voor het
genomen besluit. Een van de
argumenten is om de overcapaciteit aan graven van de
begraafplaats te verkleinen.

Daarbij heeft men gekeken
welke ligging daarvoor het
meest geschikt is. Vak F was de
meest logische plek die voldeed
aan het doel: het verminderen
van onderhoud. Gedurende de
lopende huurtermijn blijven de
grafrechten op vak F gerespecteerd. Ook behoort verlenging
van de grafrechten in dit vak tot
de mogelijkheid. Wat met vak F
in de toekomst wordt gedaan
is nog onbekend. Eventueel zou
dit gedeelte voor andere functies kunnen worden gebruikt. In
het kader van de kostendekkende exploitatie van de begraafplaats wordt ook de dierenbegraafplaats betrokken.

Kostendekkend

In 2011 bleek er een groot financieel tekort op de exploitatie
te zijn van € 120.000 welke in
3 jaar moest worden ingehaald.
Momenteel is er € 50.000 ingeleverd en daarmee is de eerste

stap gezet naar een positief
saldo. Om te voldoen aan de
‘Visie 2014-2017 algemene begraafplaats’ zijn verschillende
maatregelen in gang gezet
om een kostendekkende begraafplaats te creëren. Om de
huidige trend te volgen wordt
onder meer gekeken naar bovengronds begraven, wat een
duurzaam gebruik van grond
is en weinig onderhoud vergt.
Voorlopig blijft de algemene
begraafplaats in eigen beheer
van de gemeente, waarbij actief
naar mogelijkheden tot samenwerking zal worden gezocht
dan wel het beheer uit te besteden, mits dit tot een langjarig
efficiënte aanpak leidt.
Vooralsnog is de begraafplaats
zowel in het groenbeleidsplan
als in de structuurvisie een
waardevol groengebied dat wij
moeten blijven koesteren. Voor
nu en in de toekomst.

Zandvoort schoon!? ….maakt de GFT-bakken schoon
Komende week worden de GFT bakken weer gereinigd.
Dat gebeurt vanzelf. U laat de bak, nadat de ophaaldienst
is geweest, buiten staan. De schoonmaakwagen rijdt
achter de ophaaldienst aan en heeft even tijd nodig om
Gemeente Zandvoort

alle bakken te kunnen behandelen.
Voor meer informatie www.zandvoort.nl.

Al een paar maanden geleden is een kat komen aanlopen bij een woning in de
Frans Zwaanstraat. De kat
oogt jong en speels en gezien
zijn gezonde uiterlijk moet
hij een eigen huis hebben.
De bewoners, die zelf twee
katten hebben, zijn sindsdien
op zoek naar de rechtmatige
eigenaar. Flyeren in de buurt
heeft niets opgeleverd, vandaar dat nu een oproep in
de krant wordt gedaan: wie
kent deze opgewekte kater?
Graag uw reactie naar de
redactie van de krant, zodat
de vinders met u in contact
kunnen worden gebracht.
info@zandvoortsecourant.nl
of tel. 5732752.

Motorrijder onderuit
op Zeeweg

Foto: Mizzle Media

Op de Zeeweg is zondagavond een motorrijder gewond geraakt. Hij reed rond
20.00 uur op de Zeeweg in de
richting van Zandvoort toen
hij onderuit ging. Mogelijk is
de laagstaande zon een oorzaak van zijn val. Na een controle ter plaatse is hij overgebracht naar het ziekenhuis.
De motor is opgehaald door
een berger.

Maak voordeling kennis
met Varilux glazen

Klanten van SEA Optiek in de
Haltestraat, die de komende
weken een bril met echte
Varilux brillenglazen aanschaffen, krijgen een tweede
paar Varilux glazen voor de
helft van het geld. Varilux

is altijd het merk gebleven
dat de kwaliteit van de multifocale brillenglazen door
allerlei wetenschappelijk
oogonderzoek en innovaties
verder verbeterde. De klant
kan voor het tweede paar
(met identieke sterkte) kiezen uit gepolariseerde glazen
van Xperio of Varilux glazen
voor een speciale computerof sportbril. SEA Optiek geeft
graag advies over de voor u
meest geschikte Varilux brillenglazen. Deze actie duurt
nog tot 25 april.

Paaseitjes en een
nieuwe weg

De herinrichting van de
Hogeweg is precies op tijd afgerond. Geheel volgens planning is de straat voor de paasdagen weer open gesteld.
Omdat de medewerkers van
Dura Vermeer beseffen dat
het voor de buurtbewoners
een ingrijpende periode is
geweest, wilden zij de bewoners bedanken voor hun begrip. Deur aan deur deelden
zij paaseitjes uit en wensten
ze de bewoners een vrolijk
Pasen. De mannen gaven
aan verrast te zijn door de
vele positieve reacties die
zij hebben ontvangen van
buurtbewoners. Een van de
bewoonsters had zelfs een
brief geschreven om ze te
bedanken voor de hulp bij
het wekelijks buiten zetten
van haar vuilcontainer. “Die
brief hangt prominent in de
bouwkeet!”, aldus een woordvoerder van het uitvoerende
team. Deze week gaat de klus
verder in de Koninginneweg.
Ook in deze straat wordt de
riolering vervangen waarna
het wegdek opnieuw wordt
ingericht.
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mmx

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

ITALIAN RESTAURANT

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.
Lauwwarme gerookte paling met groene kruidendressing

FLAMMKUCHEN !!

of

❖

Met groot enthousiasme
gepresenteerd op de Horecava 2015!

Gestoofd lamsboutje met rozemarijn, tijm en knoflook

Nu ook bij MMX.

Vitello Tonnato met tonijnmayonaise

of

Passend bij deze tijd: lichter en
gezond eten in eindeloze variaties.
Heerlijk als voorgerecht!
Gezellig om verschillende soorten
samen te delen.

Gebakken Heilbotfilet
met kreeftensaus

❖
Chocolade mousse met Frangelico

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

Weekaanbieding

Zondag 12 april 2015

Kalfs Rib-eye met verse groenten
en champignonsaus
direzione:
Alfredo Caramante

Graag reserveren tel: 023 - 571 7580

Ack van Rooyen, trompet / flugelhorn
Juraj Stanik, piano
Eric Timmermans, bas
Joost van Schaik, slagwerk

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Entree € 15,- | Theater De Krocht

voor maar € 7,50

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Aanvang 14.30 uur

JIVE aanZee

ZAT. 11 APRIL: 20:00 UUR!

’t
...Don t Your
Forge cing
Dan
s!
Shoe

Dutch Number 1

Jive & Swing Band:

JAZZ
CONNECTION
www.jazzconnection.nl

Thalassa serveert op deze avond tevens
een speciaal menu voor slechts € 29,50!
Reserveer snel: 023 571 56 60
Zie onze website voor de gerechten: www.thalassa18.nl

OPENINGSTIJDEN DI T/M ZA 09.00U - 18.00U
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Don’t Forget Your Dancing Shoes!
Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

Zandvoortse Courant • NUMMER 15 • 09 APRIL 2015

Zandvoortse strand krijgt
luxe bungalows

Hulp bij aanpakken van
Gezondheidsproblemen

Op het naaktstrand gaat Azzurro vanaf dit seizoen luxe strandbungalows exploiteren. Ze

Voor de vierde keer start binnenkort bij fysiotherapie de

een jaar ontwerpen, passen, meten, discussiëren en oorlog met de bureaucratie, hebben

Bigmove van GGZ. Deelnemers krijgen daarin hulp bij het

komen te staan naast het strandpaviljoen. Eigenaar Jack Huijben is opgelucht: “Na bijna

we groen licht gekregen van de Zandvoortse Welstandscommissie om bij het paviljoen vijf
strandhuisjes te plaatsen. Het wachten is nog op de laatste vergunning voordat begonnen
gaat worden met de bouw van de eerste twee bungalows.”

Computeranimatie van de te plaatsen vakantiebungalows naast strandtent Azzurro

Huijben: “De bungalows komen
naast ons paviljoen. Om dit
mogelijk te maken hebben we
onze strandtent iets ingekort.
We moeten het namelijk doen
binnen de bestaande ruimte.
We krijgen er geen grond bij.”
De luxe bungalows zijn geschikt
voor twee personen. Huijben:
“Ze worden compleet ingericht met alles erop en eraan
op basis van ‘bed & breakfast’.
Dus wij verzorgen het ontbijt.
Verder liggen er badjassen en
handdoeken klaar en er zijn
koffie en theefaciliteiten. Er
mag alleen niet in de huisjes
worden gekookt. Iedere huurder krijgt een parkeerkaart voor
het grote parkeerterrein in zuid.
Als service halen we de gasten
bij aankomst op en brengen ze
bij vertrek weer terug naar hun
auto zodat niet hoeft te worden

gesleept met koffers en tassen.”
De strandhuisjes zijn voorzien
van houten gevelbekleding en
hebben een moderne inrichting. Er is een verhoogd bed,
geplaatst voor de schuifpui. In
combinatie met de verhoging
van de huisjes is er vrij uitzicht
op zee.
De Azzurro-exploitant heeft
zichzelf geen druk opgelegd
wat betreft oplevering. “Als de
eerste twee bungalows klaar
zijn gaan we het eerst uitproberen met proefslapers. Pas als
alle kinderziektes er uit zijn,
beginnen we met de verhuur.
We hopen dat dit ergens in juni
is. Daarna beginnen we met de
bouw van de drie andere bungalows.”
De belangstelling voor deze

nieuwe vakantiemogelijkheid
aan het strand is overweldigend. Huijben: “Het is ongelofelijk hoeveel mensen al op
de hoogte zijn van onze bungalowplannen. De liefhebbers
staan in de rij.” De prijs voor
een overnachting staat nog
niet helemaal vast, maar zal in
ieder geval boven de honderd
euro per nacht komen te liggen,
zo staat te lezen op de website
www.beachbnb.nl.
Overigens mogen volgens het
bestemmingsplan strandhuisjes worden gebouwd vanaf
Zandvoort aan Zee tot aan
het eind van het naaktstrand.
Voorwaarde is wel dat dit moet
gebeuren, zoals Jack Huijben
al memoreerde, binnen het
grondoppervlak dat iedere
strandpachter huurt van de
gemeente.

Hilariteit in tante Bella’s beautysalon
Vrijdag 17 en zaterdag 18 april brengt de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering weer een hilarisch stuk. Dit voor-

jaar zal het decor van theater de Krocht worden omgetoverd
tot ‘Tante Bella’s Beautysalon’. Het gelijknamige toneelstuk is

geschreven door Henk Roede en staat onder leiding van regisseur Kick Boomgaard.

De tante, tante Bella, van gebroeders Duursma is overleden. De broers zijn hier niet
erg rouwig om, want van een
hechte band was geen sprake.
De heren ontvangen wel een

erfenis en die bestaat uit: ‘een
ietwat verpauperde beautysalon’! U zult begrijpen dat wanneer de broers besluiten de boel
een beetje op te knappen en de
tent open te houden, dat garant

staat voor humor. Helemaal als
blijkt dat tante Bella helemaal
niet zo’n gemakkelijk klantenbestand had. Gelukkig komt er
ineens een stagiaire aanzetten
en minder gelukkig ook nog
andere familie.
Vrijdag en zaterdag bent u hartelijk welkom bij deze klucht.
Kaarten zijn vanaf 9 april verkrijgbaar bij Bruna Balkenende
(die overigens al jaren helemaal
gratis als verkooppunt fungeert!).

Prinsenhof een nieuwe groep met het hulpprogramma
aanpakken van hun gezondheidsproblemen.
Veel mensen hebben dagelijks
te maken met een combinatie
van ingrijpende klachten. Denk
bijvoorbeeld aan depressie,
angst, somberheid, eenzaamheid, pijn, slapeloosheid, soms
in combinatie met overgewicht, suikerziekte of hart- en
vaatziekten. De medische zorg
behandelt hun klachten, maar
er is meer nodig om je gezond
te voelen.
BigMove biedt sinds 2012 in
Zandvoort de mogelijkheid om
onder begeleiding van zorgprofessionals een geïntegreerd
gezondheidsprogramma te volgen. In een behandeltraject van
ongeveer vijf maanden leren
deelnemers hun eigen kracht
te (her)ontdekken, hun klachten te overwinnen en daardoor
positiever in het leven te staan.
Vanaf 27 mei gaat een nieuwe
groep van start bij Fysiotherapie
De Prinsenhof. Wekelijks komen deelnemers bij elkaar in

Pluspunt. De groepsleiders
inspireren en motiveren tot
het verleggen van grenzen
en het bewegen met plezier.
Daarnaast zijn er individuele
gesprekken met een BigMovepsycholoog om de deelnemer
persoonlijk te begeleiden: van
klacht naar kracht. De begeleiders van Fysiotherapie De
Prinsenhof zijn Arjan de Boer
en Floor Akkerman. De psychologische begeleiding wordt verzorgd door Christien de Klerk en
Peter Wieringa. De individuele
gesprekken zullen plaatsvinden
bij De Prinsenhof, Swaluestraat
33; de groepsbijeenkomsten op
woensdagmiddag van 13.00 tot
14.00 uur bij Pluspunt.
Deelname aan BigMove kan
na verwijzing door de huisarts en wordt grotendeels vergoed door zorgverzekeraars.
Aanmelden kan per e-mail:
info@fysioprins.nl of tel. 57
12572. Ga voor meer informatie
naar www.bigmove.nu.

Jonge moeder groep
Moeder worden is iets heel bijzonders. Een gebeurtenis die
je leven ingrijpend verandert, zeker als je jong bent. Kontext en OOK Zandvoort organiseren samen de ‘Jonge Moedergroep’ voor moeders jonger dan 25 jaar.
In deze groep leer je van elkaars
ervaringen, herken je situaties
en vind je steun bij elkaar. Er komen diverse onderwerpen aan
de orde, zoals: Hoe is het om
jong en moeder te zijn? Wat
komt er allemaal kijken bij het
opvoeden van je kind? Wat kun
je doen ter ontspanning alleen
of met je kind? De cursus is van

1 mei t/m 3 juli op vrijdag van
09.00 tot 10.00 uur (behalve op:
8 en 15 mei, 12 juni) in Steunpunt
OOK Zandvoort, Flemingstraat
55. De kosten om deel te nemen
zijn € 10. Opvang van de baby of
peuter tijdens de cursus is mogelijk, mits vooraf aangegeven.
Aanmelden kan via Kontext, tel.
023-5433203. www.kontext.nl.

Lachen bij Comedy Night
Bewaren ze de besten voor het laatst? In ieder geval ziet de
line up van de op een na laatste open mic Comedy Night komende zondag in restaurant eb & vloed er weer gelikt uit!
Bekende namen zijn die
van Westsaid, de beroemde
‘Braboneger’ en Ruud Smulders,
de columnist van ‘de minuut
van Ruud’ op radio 538. Zij zijn
niet de enige stand up comedians die zondag ten tonele verschijnen in het restaurant van
het Amsterdam Beach Hotel.

Samen met nog 6 collega’s zullen zij deze avond tot een daverend succes leiden.
De avond in eb & vloed begint
om 20.00 uur, de entree bedraagt
slechts € 5 en er wordt vooral
dringend gevraagd te reserveren,
om teleurstelling te voorkomen.
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Zandkorrels
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038
....................................................
Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur, innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Bouwbedrijf STRAK
Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk. Meubels
op maat gemaakt.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/eeltpitten, anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Lumpinee Traditional
Massage
Special: Thai Tradition
Wadpo Massage
Louis Davidstraat 13a
Tel. 06-3383 8303
www.lumpineemassage.nl
...................................................

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten
Zandvoort. Speciaal
tarief Schiphol voor bus
en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Zandkorrels invulbon
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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GRATIS SLENDEREN
Tijdens de
OPEN DAG
Op 12 april a.s. van
11 tot 15 uur!
Ook info over massages,
figuuranalyse, botox,
figuurverbetering,
paraffinepakking,
pedicure, schoonheidsverzorging, enz.
Bij SmitS Health
& Wellness
Hogeweg 56A
Zandvoort.
Tel. 06-19413733
www.slenderyouzandvoort.nl
....................................................
Schilder- en klusbedrijf
“Peter”
Schilderwerkzaamheden
binnen en buiten
KWALITEIT voor een
redelijke prijs
Gespecialiseerd in
houtrotreparaties.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan,
ik kom graag bij u langs.
Tel. 5733659 /
06-22409492
E-mail:
peterlink@xs4all.nl
....................................................
HOGE KORTING
BIJ 2500 webshops
registeer op TOOLTJE.NL
via CHROME met
CODE PE100
en ontvang automatisch
korting bovenop
korting.
Alleen met deze code!
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt
zoveel meer kleur.
Al vanaf 202,50 euro
per kwartaal
(om de week).
Vanaf vijf afgesproken
lessen fikse korting.
Nog enkele uren vrij.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Vakantiehulp
gevraagd
voor woonwinkel.
Ca. 2 dagen
in de week.
Tel. 5718845

Computer, TV,
soft-/ hardware,
installatie,
wifi of andere
problemen?
Komt u ergens
niet uit en/of
zoekt u uitleg?
Ik bied u hulp en/of
geef u een
gedegen advies.
henkhelptu@gmail.com
06-54650145
....................................................
DAMES OPGELET!
Woensdag 15 april van
19.00 tot 20.00 uur
LADIESNIGHT.
Hapjes, drankjes,
lingerie,
nieuwe voorjaarsmode
en onze huisparagnost
Joop Popping!
Entree gratis.
Sheila’s Brunch&Borrels,
Haltestraat 32a,
023-7433706
....................................................

Woningruil gevraagd
Aangeb. Appartement
(50m2) + balkon op zuiden.
Middenburger kanaal
in Amsterdam.
Huur € 514
(subsidie mogelijk).
Gevr. Woning in
Zandvoort.
Tel. 020-4285292
....................................................
Garage te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744
....................................................
Xbox 360 accessoires
te koop aangeboden:
Kinect incl. 6 Kinect
spellen € 45,-;
diverse gewone spellen 8 stuks voor € 20,-;
1 controller € 15,-.
Indien alles in een koop:
samen € 70,-.
Tel. 06-83890133
....................................................
Opslagruimte te huur
in Zandvoort-Noord
± 100m2
Ook in gedeeltes van
10m2 mogelijk.
Prijs notk.
Bel voor info:
06-47903770 of
5717805

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bloemenlente zit in de Lucht!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.
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Jump, Jive & Swing met
the Jazz Connection

Pop Up weekend:
When it’s hot it’s here!

Bent u in voor een avondje swingen op de vergrote dans-

‘Pop-up’ staat voor het snel en goed kunnen faciliteren van

Thalassa bent bij het optreden van de nummer 1 Jive &

Om meer mensen naar Zandvoort te trekken, de lokale eco-

Swing band van Nederland: The Jazz Connection.

tijdelijke evenementen, activiteiten, winkels en attracties.
nomie te stimuleren en de leegstand te bestrijden wordt in

het weekend van vrijdag 19 t/m zondag 21 juni het ‘Pop Up
Zandvoort Weekend’ georganiseerd.
Tijdens dit weekend mogen
ondernemers en inwoners van
alles organiseren om Zandvoort
een bruisende badplaats te laten zijn. Op de site www.popupzandvoort.nl staat alle informatie en kun je initiatieven
aanmelden.

De vrolijkheid straalt er vanaf

Zij zijn ongelofelijk, ze zijn gek,
en absoluut geweldig op het
podium. Met hun aangepaste
kleding, grote uitbundigheid
en al dansend en swingend
zullen zij u aanzetten om te
dansen tot de vonken eraf
vliegen. Met liedjes van Louis
Prima, Wynonie Harris, King
Curtis en Teddy Brannon brengen zij het beste van deze performers.
Opgericht in ‘Jazzy’ Breda, 25
jaar geleden, is Jazz Connection

vanaf het begin toonaangevend
geweest met hun Jive & Swing
Show. Ze hebben opgetreden
bij alle grote festivals en clubs
in Nederland en zij toerden
door heel Europa, alsmede het
Midden Oosten, Afrika en Azië.
Zaterdag 11 april treden zij op
in strandpaviljoen Thalassa.
Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. Vooraf biedt
Thalassa een speciaal menu
aan voor € 29,50 per persoon,
te reserveren via tel. 5715660.

Ack van Rooyen komt
naar Zandvoort
Komende zondag, 12 april, vindt in theater De Krocht een

Pop Up Zandvoort is een nog
nieuw en onbekend concept.
Het georganiseerde weekend is bedoeld als aftrap om
Zandvoort in de kijker te spelen als dé plek om je tijdelijke
winkel, evenement of initiatief
heen te brengen. Met andere
woorden: ‘When it’s hot it’s
here’. Na dit weekend is het de
bedoeling dat Pop Up onderdeel
wordt van het straatbeeld in
Zandvoort. Zandvoort wil zich
profileren als gastheer, daar is
iedereen bij nodig. Inwoners,
ondernemers én de gemeente.
Naast nieuw en onbekend is
Pop Up Zandvoort ook een creatief concept. Dit type concepten
moet zo min mogelijk worden
beperkt door tijdverslindende
regels en bureaucratie. Veel is
dit weekend dan ook mogelijk, zolang er geen risico’s zijn
voor bijvoorbeeld de veiligheid. Ook partijen van buitenaf

mogen meedoen aan Pop Up
Zandvoort. Een evenementenvergunning is dit weekend
voor aangemelde en goedgekeurde initiatieven niet nodig.
De Zandvoortse horeca mag
zelf weten hoe laat zij sluit in
de nacht van zaterdag op zondag en de winkeltijden worden
het gehele weekend losgelaten.
Zodat Zandvoort dat weekend
bruist!
Tussen 9 april en 10 mei kan
iedereen een initiatief aanmelden via www.popupzandvoort.
nl, waarna iedereen van 18 t/m
31 mei kan stemmen op de
leukste initiatieven. De drie initiatieven met de meeste stemmen krijgen respectievelijk voor
maximaal € 3000, € 2000 en
€ 1000 aan compensatie in
de kosten van het evenement.
Initiatieven die niet in de prijzen
vallen, worden natuurlijk wel
zoveel mogelijk toegestaan. Op
dus naar een fantastisch Pop
Up Zandvoort Weekend!

KiKa Kunstveiling

bijzonder jazzconcert plaats dat het vermelden meer

Vrijdag 17 april opent Coenraad Art Gallery de deuren voor

Nederlandse jazztrompettist Ack van Rooyen. Hij is te

gaat de marathon van New York lopen en daarmee probe-

dan waard is. De gastsolist is namelijk de befaamde
gast bij Jazz in Zandvoort met als begeleiders pianist

Juraj Stanik, Eric Timmermans op contrabas en slagwerker
Joost van Schaik.

Al sinds de jaren ’50 van de
vorige eeuw behoort Ack van
Rooyen tot de absolute top
van de Nederlandse jazz. In
1949 begon hij zijn beroeps
carrière bij het Arnhems
Symfonie Orkest. Vanaf 1952
werkte hij voor verschillende jazzensembles, zoals The
Ramblers (samen met zijn
broer Jerry) en het orkest van
Aimé Barelli in Parijs. Bekend
werd Van Rooyen als solist tijdens de concerten en plaatopnamen van het orkest van
Bert Kaempfert. Verder speel-

de hij voor The Skymasters, het
United Jazz and Rock Ensemble
en Peter Herbolzheimers
Rhythm Combination and
Brass. In 1980 keerde hij terug
in Nederland als docent aan
het Haags Conservatorium. In
2007 ontving Ack van Rooyen
voor zijn oeuvre de Singer Laren
Jazz Award. Ondanks zijn hoge
leeftijd (85) heeft Van Rooyen
niets aan kracht ingeboet en
wordt hij nog altijd zeer veel
gevraagd.Het concert begint
zondag om 14.30 uur en de entree bedraagt € 15.

een mooi doel: KiKa. De Zandvoortse Martine van der Ham
ren zoveel mogelijk geld binnen te halen. Dat is hard nodig om kinderkanker de wereld uit te krijgen, de doelstel-

ling van KiKa. In de galerij van de zusters Coenraad zal een
kunstveiling georganiseerd worden.
De volledige opbrengst van de
veiling zal daar naartoe gaan.
Er zijn een groot aantal werken
van bekende kunstenaars van
binnen en buiten Zandvoort te
koop, die allemaal geschonken
zijn. De kunst is heel divers. Zo
zijn er bijvoorbeeld schilderijen,
beelden, glaskunst en foto’s.
De werken zijn onder meer van
Joke en Jose Coenraad, Josette
Caelen, Ellen Kuijl, Manon
Merckens, Hilly Jansen en Cees
Determann.

Van der Ham heeft zelf een kind
met een KiKa-verhaal dus is zij
extra gemotiveerd om geld in te
zamelen. De veiling op vrijdag 17
april begint om 20.00 uur en de
werken kunnen vanaf 19.00 uur
bezichtigd worden. De galerij is
ook zaterdag geopend, tussen
13.00 en 17.00 uur, en wat er dan
verkocht wordt, gaat eveneens
naar KiKa. De werken worden
geveild onder leiding van Gert
Toonen. Coenraad Art Gallery
is gevestigd in Noorderstraat 1.

Nostalgie
Innovatie en ontwikkeling is
prachtig, verhelderend en toekomstgericht, maar soms wil
je even terug naar eenvoud.
Kletsen in het hooi van de boerderij, klauterend in bomen op
de uitkijk staan, of een kleintje
tijdens de zonnige paasbrunch
op motiverende manier uitleggen waarom je kikkerdril beter
niet uit het water kunt vissen.
Ik denk dat iedereen wel een
voorbeeld weet te noemen
van dingen die vroeger beter
waren. Goederen die nog degelijk waren, en voor gebruik
van meer dan 10 jaar werden
gefabriceerd. Cookies die nog
niet bestonden op de computer. Muziek van toen (niets
ten nadele van de muziek van
tegenwoordig, maar er zijn gewoon van die klassiekers die zo
legendarisch zijn, dat ze nooit
verloren zullen gaan… vul zelf
maar in). Zo hebben we afgelopen weekend bij strandtent
Nautique ouderwets staan
swingen op een ritmisch 49e
verjaardagsfeest. Op de uitnodiging stond: Dance Sensation
aan Zee. Beginnend met 80-er
jaren nummers. Op je leeftijd
even terug in de tijd. Waarom
maakt dat eigenlijk zo blij? Het
ontluikende gevoel van toen
hebbend? De herkenning van
de nummers? Rebellerende
gedachtes vertrouwd in ‘come
back’? Je ouderwets laten gaan
zal nog altijd versmelten met
levendige herinneringen.
Het is niet dat je niet met de
nieuwste technologieën mee
wilt gaan. Het is een beeld
van tevreden zijn met wat ooit
was. En dat basis niet per definitie achterhaald hoeft te zijn.
Toch is nieuw en modern ook
iets om naar uit te kijken. Zoals
de geweldige kekke dancemix
trance music waar ze mee eindigden op het feest. Het was
gewoonweg even heerlijk los
gaan. En hoewel Nautique
sinds kort van eigenaar is veranderd, maar het interieur
nog altijd chique fris modern
in een nautisch jasje is, ontbreekt heden één belangrijk
onderdeel: de witte banken
op het buitenterras. We missen
ze enorm! Daar kwamen
we altijd in het bijzonder
voor. Hiermee is helaas
een stukje nostalgie verdwenen.

Mandy Schoorl

vloer? Zorg dan dat u zaterdagavond in strandpaviljoen

Column
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KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Tuincentrum

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Vaste planten

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-31053931

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

AUTOBANDEN
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s

Accu
aanbieding:

• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

vanaf € 54

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl
 023-5730962

VENAVO
Moeite met slikken??

Glucosamine
MSM Chondroïtine
Vloeibaar
• voor soepele spieren en gewrichten

Flinke fles van 500 ml € 14,95

Tegen inlevering van deze
advertentie aan de kraam:

500 ml € 10,Venavo

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl
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Tijden en locaties bekend voor bijeenkomsten
retail, horeca en vastgoed
In 2014 is de Retail- en Horecavisie van Zandvoort vastgesteld. Doelstelling daarvan:
een compact centrum (inclusief strand) met thema’s en van hoge kwaliteit.
Dat klinkt leuk, maar wat betekent dat in de praktijk? Hoogste tijd voor concrete acties!
De maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsconvenant,
dat we op 21 juni gaan ondertekenen. U bepaalt mede wat erin komt te staan.
Hoe? Door mee te doen op de volgende momenten.



maandag
			

16 maart Algemene kick-off
15-17u

maandag
			

23 maart Themabijeenkomst vastgoed en makelaardij
15-17u

maandag
			

30 maart Themabijeenkomst retail
20-22u

maandag
			

13 april
15-17u

Themabijeenkomst horeca
Casablanca Variété (Paradijsvogeltent) - Haltestraat 56

maandag
			

20 april
20-22u

Themabijeenkomst bewoners
Café De Overkant (Blauwe Tram) - Louis Davidscarré 1

maandag

11 mei
15-17u

Algemene afsluiting
Restaurant Eb & Vloed - Badhuisplein 2-4

			





Check ook facebook.com/ondernemersloketzandvoort.
Iedereen is altijd welkom, u kunt zo aanschuiven. Heel graag tot ziens!
Met ondernemende groet,

Pascal Spijkerman
Kwartiermaker DNA, Retail en Horeca
p.spijkerman@zandvoort.nl
06-41016025

Bewegen is meer dan wandelen alleen
Een uniek samenwerkingsverband vond op donderdag 2 april plaats in Club Nautique.
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 column der natuur 
door Annelies Boutellier

De vier zorg- en welzijnsorganisaties Zorgbalans, Amie, Tandem en OOK Zandvoort

Plaatsgenote Annelies Boutellier

Neuropsychologie aan de VU in Amsterdam uitgenodigd. Op een enthousiaste, toegan-

en schrijft onder andere voor het

organiseerden een lezing en hadden Erik Scherder, de bekende hoogleraar Klinische

is zeer betrokken bij de duinen

kelijke en interactieve manier gaf Scherder uitleg over het onderwerp ‘Bewegen is leven’.

blad van de stichting Duinbehoud.
Elk kwartaal, bij het wisselen
van de seizoenen, schrijft zij een
column in de Zandvoortse Courant.

Het zand van de duinen heeft
veel te vertellen
Al jaren verbaas ik me over de bijzondere namen die
ik tegenkom op de kaart van de Amsterdamse Water-

leidingduinen. ‘Kop van het Grote Vlek’, ‘Donderhoek’,
‘Wijde Glop’, ‘Harderbroekerpropje’, ‘Klompenpan’,
‘Tonnenvlak’, ‘Museumduin’, ‘Paradijsveld’ om er maar

De dames van de samenwerkende organisaties met Erik Scherder | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

In een tot de nok toe gevulde
zaal waren 140 professionals,
beleidsmakers en belangstellenden aanwezig die allemaal
betrokken zijn bij kwetsbare ouderen. Het onderwerp was juist
voor deze groep speciaal gekozen
door initiatiefnemer Leontine
Trijber, programma coördinator
Ontmoetingscentrum Zand
stroom (Zorgbalans). De samenwerking met Marijke van Haeften
van Ontmoetingscentrum Het
Juttershuis (Amie), Nathalie
Lindeboom (OOK Zandvoort)
en Annet Hilgersom (Tandem
Mantelondersteuning) gaat zeker een vervolg krijgen, zo gaf
Trijber in haar slotspeech aan.

Bewegen is leven

In zijn lezing, waarin Scherder de
interactie zocht met het publiek,
kwam uit een wetenschappelijk

onderzoek duidelijk naar voren
dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf maar ook ons brein
in conditie houdt. Het is namelijk
bewezen dat er tegenwoordig
minder wordt bewogen en dat
het gemiddelde kind van nu ruim
6 uur per dag achter de computer of TV zit en in het weekend
meer dan 7 uur. De boodschap
die Scherder de toehoorders mee
gaf was: “Beweeg! Want dat is
niet alleen goed voor je conditie
maar ook voor je cognitie.”
“Het is nooit te laat om te beginnen met bewegen”, vertelde
hij geruststellend, “ook wie de
25 al is gepasseerd en extra bewegen ontdekt, verbetert zijn
conditie en vermindert daardoor het risico op dementie.”
Verder geeft Scherder in zijn
eigen onderzoek bij mensen
met dementie aan dat juist in
verpleeg-en verzorgingshuizen

de bewoners zo actief mogelijk
moeten blijven. Dus bewegen,
zoals wandelen, is wat het brein
nodig heeft.
“Actief blijven is meer dan
wandelen alleen, het betekent
ook dat je mee blijft doen aan
activiteiten en onder de mensen blijft”, aldus Scherder. Om
dat meteen in de praktijk te
brengen, werd na de pauze het
publiek aan de hand van stellingen verzocht om actief deel
te nemen. Er stonden 14 statafels klaar om onder begeleiding
van twee trainers van Ervarea
op een gezellige manier in gesprek te komen.
Tot slot verwoordde een belangstellende de avondbijeenkomst perfect: “Dit is de
mooiste lezing die ik in 20 jaar
gehad heb. Deze samenwerking
smaakt naar meer!”

Boetiek voor gebruikte kleding
overgenomen door moeder en dochter
Sinds 1992 is kledingboetiek Tutti Frutti in de Cornelis Slegerstraat 6 de enige tweedehandszaak in Zandvoort met

moderne merkkleding voor dames, heren en kinderen. De
zaak is per 1 april overgenomen door Dominique en haar

dochter Nathalie. Samen staan zij voor u klaar om u van
dienst te zijn.

Dominique en haar dochter Nathalie

In de winkel wordt voornamelijk moderne tweedehands
merkkleding verkocht. Tevens
zijn er ook schoenen, sieraden,
merkzonnebrillen en tassen. De
kinderkleding is er in alle maten
en ziet er zo goed als nieuw uit,
soms hangt er zelfs nog het originele kaartje aan.
Momenteel zijn in de winkel
al enkele voorjaar- en zomerkleding te vinden. Alles hangt
en staat keurig geordend op
kleur en maat. Het concept
voor inbreng en verkoop is niet
veranderd. Kom gezellig langs,
de koffie staat klaar. Kijk voor
de openingstijden en andere
informatie op Facebook: Tutti
Frutti Zandvoort.

een paar te noemen. Ik ben me er niet zo van bewust

als ik door het gebied wandel, maar toen ik onlangs
over het ‘eiland van Rolvers’ (met daarop de plek ‘Stron-

tige Pan’) struinde, nam ik me voor nu eens wat uit te
zoeken over de betekenis van deze namen.
Gelukkig is daar veel over
te vinden. Allereerst in het
prachtige boek Lezen in het
Duin van Gert Baeyens en
Joop Mourik. Verder op de
zeer informatieve website
Duinen en mensen.nl. Een
aantal uitgeschreven wandelingen die ik vond op de
website van Peter en Janny
Hofland (www.awd-daytona.nl) voeren je langs historisch interessante punten.
Eén ding drong weer helemaal tot me door: de duinen
hebben een lange en rijke
historie.
Op het ‘eiland van Rolvers’
bijvoorbeeld had een boerderij gestaan en het was het
weidegebied van boer Piet
Rolvers. Vandaar de naam.
Zo zijn er veel plekken in
de duinen te vinden die
samenhangen met menselijke activiteiten. Of het nu
om boeren, edelen, jagers,
jutters of bunkerbouwers
ging. Er is niet veel terug
te vinden van deze historie,
alhoewel een geoefend oog
in het landschap de resten
van deze activiteiten kan
zien. De geschiedenis van
de duinen ligt veelal onder
het zand verborgen. Op de
duidelijke overblijfselen van
de Tweede Wereldoorlog
na. Hoewel er direct na de
oorlog geprobeerd is zoveel
mogelijk van deze gebouwen weg te werken zijn er

nog vele bunkers (er werden er ruim 400 gebouwd
in dit gebied) terug te vinden en ook nog velen met
zand overdekt. We vinden
het vliegermonument, we
vinden oude bomkraters
en het ‘Museumduin’ met
de bomen die toen geplant
werden.
Als ik me de oorlogsjaren
voor de geest probeer te halen moet het in die tijd een
enorme ravage geweest zijn
in dit gebied. Overal wegen
waarover betonwagens reden en militair materieel,
arbeiders, militairen en
goederen aan- en afgevoerd
werden. Ik las dat deze tijd
het landschap van de duinen drastisch en voor altijd
heeft veranderd.
In mei dit jaar is het 70 jaar
geleden dat de oorlog voorbij was en de duinen aan
hun herstel konden beginnen. Inmiddels is het ook
weer lente. Een mooi moment om weer een keer op
pad te gaan in dit gebied
en naast het genieten van
de ontluikende natuur misschien ook wat langer stil
te staan bij wat zich hier
73 jaar geleden allemaal afspeelde. Via de Zandvoortse
bunkerploeg en de VVV kunt
u zich aanmelden voor een
speciale bunkerwandeling
onder leiding van een gids.

Wilt u reageren? Dat kan op www.duinenrondzandvoort.nl.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 15 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 14 en
de verdere in week 14 door het college genomen besluiten
zijn in week 15 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Vergadering welstandscommissie

De volgende vergadering van de Commissie voor welstand
en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 16
april in het raadhuis. De Commissie adviseert het college
o.a. over aanvragen om omgevingsvergunning. Precieze
aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Papier inzameldagen huis aan huis

Op 14 april 2015 wordt de papiercontainer geleegd in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 16 april
2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Schoonmaak GFT-containers

Van 13 april t/m 17 april 2015 worden de GFT-rolemmers
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook
na 17.30 uur zijn.

Verleende omgevingsvergunning voor nieuwbouwproject Prinsessepark, Zandvoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bekend dat op 31 maart 2015, verzonden 2 april 2015 een omgevingsvergunning is verleend met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo,
voor het onderstaande project.
Het project
De aanvraag om een omgevingsvergunning (geregistreerd
onder nummer 2014-VV-149) is op 10 september 2014 ingediend door de Ontwikkeling Prinsessepark Zandvoort B.V. en
betreft de volgende activiteiten:
• het bouwen van 22 eengezinswoningen te weten: tien
2-onder-1 kapwoningen, twee rijtjes van zes woningen
met bijbehorende bouwwerken en het bouwen van twee
rijtjes van 4 garageboxen (in totaal 8 garageboxen);
• het strijdig gebruik met het bestemmingsplan;
• het aanleggen van een nieuwe weg.
e.e.a. conform bij de aanvraag behorende tekeningen en
weergegeven in de bijbehorende situatietekening.
Het project is gelegen aan de Prinsesseweg 36 en omgeving
(kadastrale percelen 8451, 8691 en 7273) (nieuwe adressering
woningen: Maximapark 1 t/m 18 en Prinsesseweg 34, 36, 38
en 40 en garageboxen: Haarlemmerstraat 18 G1 t/m G8).
Verklaring van geen bedenkingen
De gemeenteraad van Zandvoort heeft ten behoeve van het
project op 24 maart 2015 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het afwijken van het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o., Herziening ex. artikel 3.1 Wet
ruimtelijke ordening” (2009) en bijbehorende regeling uit
bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” (2003)
Terinzagelegging
De verleende omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 10 april
2015 voor een periode van zes weken (beroepstermijn) ter
inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de
Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Op maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.30 uur en donderdag 17.00 – 20.00 uur (hiervoor
hoeft geen afspraak te worden gemaakt). De stukken zijn
tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op
de website www.zandvoort.nl.
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Beroep
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende
bovengenoemde termijn van terinzageligging (beroepstermijn) een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend
door een belanghebbende die tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht of aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Dit gemotiveerde
beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland
locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Een dergelijk verzoek om voorlopige
voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de
behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.
Het besluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn
in werking. Het aantekenen van beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige
voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking
dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Crisis- en herstelwet van toepassing
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift
moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen
het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Hogeweg 49 zwart, overkappen aanbouw achtererf,
ingekomen 30 maart 2015, 2015-VV-064.
• Ir.G.Friedhoffplein 18 F7, ligger vervangen door stalen
portaal, ingekomen 31 maart 2015, 2015-VV-065.
• Keesomstraat, locatie voor de flat “De Fazant”, kappen
drie populieren, ingekomen 01 april 2015, 2015-VV-066.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons voornemen
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk
gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd
en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Burg.van Alphenstraat 108, vervangen en vernieuwen
kozijnen toren circuitpark, verzonden 31 maart 2015,
2015-VV-023.
• Diaconiehuisstraat 5, plaatsen twee dakkapellen, verzonden 31 maart 2015, 2015-VV-026.

Bentveld:
• Bentveldsduin 37, plaatsen dakkapel, verzonden 02 april
2015, 2015-VV-042.

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Thorbeckestraat 42, verzoek afwijken bestemmingsplan
voor verhuur aan toeristen, verzonden 02 april 2015, 2014VV-200.
• Treubstraat 24, plaatsen overkapping, verzonden 02 april
2015, 2015-VV-029.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
• Strandafgang Zuiderduin 4, wijzigen bestaand strandpaviljoen en plaatsen strandbungalows, verzonden 02
april 2015, 2015-VV-030.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning verleend

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Prinsesseweg 36, bouw 22 eengezinswoningen en 8
garageboxen, verzonden 02 april 2015, 2014-VV-149.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van
bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend.
Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het
concept-besluit kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift
indienen. De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning.
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
beroepschrift.

Zandvoortse Courant • NUMMER 15 • 09 APRIL 2015

Vervolg gemeentelijke publicatie week 15

Evenementenvergunningen verleend

• Er is een evenementenvergunning verleend voor Koningnacht 26 april en Koningsdag op maandag 27 april 2015
aan de heer R. Brouwer.

Centraal telefoonnummer

Openingstijden begraafplaats

• Er is een evenementenvergunning verleend aan Suprenzy / The Spot voor het evenement Battle of the Coast
dat plaatsvindt op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar
de klachtencoördinator.

Collegelid spreken?

Verkeersbesluit Jaarmarkten 2015

2 april 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk
OB/CT/2015/03/001538 voor Jaarmarkten 2015. Het verkeersbesluit houdt in dat de Haltestraat, Kleine Krocht, Gasthuisplein, Swaluëstraat, Raadhuisplein, Louis Davidsstraat
en Prinsesseweg afgesloten zullen worden voor verkeer op
de volgende zondagen van 4:00 tot 20:00 uur: 17 mei 2015,
5 juli 2015, 16 augustus 2015 en 29 november 2015.
Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur
tot 12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur.
’s Middags werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent
de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button
met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij
de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt
u maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten
en rijbewijzen e.d.

Autosport - Paasraces

oudste zoon van de voormalig toerwagenkampioen, heeft

een tijd lang de analyses gedaan bij RTL GP. Net als zijn

vader Toine heeft ook Mike internationaal gereden.
Afgelopen zondag heeft de jongste zoon van zich doen
spreken. Loris Hezemans wist in het paasweekend de tweede race te winnen, na een 2e plek in de eerste.

Heezemans aan kop, Bleekemolen door het grind | Foto: Van Denzen/Essay Produkties

Loris Hezemans was in de
tweede race van de Clio Cup
Benelux onnavolgbaar. Zelf was
de jongste telg van Hezemans
dik tevreden. “Voor de tweede
race had ik twee nieuwe voorbanden”, zei hij na afloop. Die
had Hezemans jr. niet voor de
eerste race, toen hij achter Niels
Langeveld als tweede eindigde.
Met de twee mooie resultaten
pakte hij de leiding in het klassement voor Langeveld, die
in de tweede race niet verder
kwam dan een derde plek. De
rijder voor het Zandvoortse
Certainty moest in de uitloopronde van de eerste race zijn

Clio aan de kant zetten na een
enorme rookontwikkeling. “Ze
(de monteurs, red.) vroegen of ik
zat te roken”, grapte Langeveld
na afloop van die eerste race.
Toch leverden de monteurs van
het team van Dillon Koster een
prestatie om binnen drie uur
een nieuwe motor in de Renault
te hijsen, waardoor Langeveld
gewoon weer mee kon doen in
de tweede race.
Sebastiaan Bleekemolen moest
toezien dat zijn concurrent
buiten zijn bereik bleef. De
Haarlemmer had motorische
problemen met zijn Clio. Vooral

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Bridge

Hoofdrol voor jongste zoon Hezemans
Toine Hezemans heeft twee zonen. Mike Hezemans, de

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

vader Michael was niet blij. “Je
weet niet of een andere motor dezelfde prestaties levert
als deze”, klonk het knorrig uit
de mond van de raceveteraan.
Het deerde Loris Hezemans allemaal niet. Voor het team van
Bleekemolen reed hij deze twee
races ter voorbereiding op zijn
Audi TT seizoen in Duitsland.
Deze cup zal in het voorprogramma van de Duitse DTM te
zien zijn.
Naast de Clio Cup Benelux
vonden er ook races plaats in
de Supercar Challenge. De klasse Super Sport /Sport en IDIS
Superlights Challenge kwamen twee keer in actie. In deze
laatste klasse kwam de meest
opmerkelijke prestatie van
Henk Thuis. Inmiddels zeventig jaar oud en bekend van het
rijden in het Winter Endurance
Kampioenschap, reed Thuis
met de Radical naar de winst.
In de Super Sport waren het
Koen Bogaerdts en Mark van
der Aa en Daan Meijer die de
winst wisten binnen te halen.
In de Sport wist het duo Toon
Rutgers en Marco Poland de
eerste race te winnen en in de
tweede was het Rob Nieman
die de zege binnenhaalde.
Ook de grote trucks reden drie
races. Tweemaal was Cees
Zandbergen de winnaar en in
de derde race was het Erwin
Kleinnagelvoort.

Paashaas voor
Hans Hogendoorn

Hans Hogendoorn won de paasbridgedrive van BC Kostverloren
maar stond zijn 1e prijs, een paashaas van 1 kg. af aan Marit
Zwemmer. Tweede werd Hans Kool uit Amsterdam die een paashaas van 500 gr. won.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van
alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor K. Willemse
Ajuma Zuidstrand
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Fietswereld Zandvoort
Fysiotherapie De Prinsenhof
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Plein
Ineke Smit Uitvaartverzorging
Kees Veenendaal Grafische Vormgeving
Kwekerij Van Kleeff
La Fontanella
Medina Woninginrichters
MMX Italiaans Restaurant

Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
Pakhuis, Het
Pico Bello (Broodje Sil)
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade
Rijschool Barry Paap
SKiP St. Kdv. Pippeloentje-Pluk
Stichting Jazz in Zandvoort
Tand Prothese Zandvoort
Tati Atria
Tea, Chocolate & More
Thalassa Strandpaviljoen 18
Transportbedrijf Van der Veld
Tromp, Kaashuis
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
15

De Schelp 9

Sara Roosstraat 68

• Recreatiewoning met goede
verhuurmogelijkheden;
• Gelegen op de begane grond met
een zonnige tuin;
• Lage service kosten € 83,33
per maand
• Woonoppervlakte ca. 37 m2.

• Ruim 3-kamerHOEKapparement
met loggia;
• Zeer verzorgd en keurig afgewerkt;
• Gelegen op de begane grond
(geen trappen lopen!)
• Servicekosten € 148,= per maand
• Woonoppervlakte ca. 90 m2.

Vraagprijs: € 115.000 k.k.

Brederodestraat 18

Vinkenstraat 8

• Ideale gezinswoning in een zéér
gewilde omgeving;		
• Geschikt als Bed and Breakfast;
• Charmant woonhuis met karakter
en veel sfeer;
• Dichtbij het centrum, het strand
en de duinen;
• Woonoppervlakte ca. 157 m2;
• Perceeloppervlakte 160 m2.

• Fantastische en kindvriendelijke
locatie bij de Zuid-duinen;
• Geen doorgaande weg, alleen
bestemmingsverkeer;
• Strand, centrum, scholen en
openbaar vervoer op loopafstand;
• Vrijstaande garage (6.0 x 2.9 m) met
diepe oprit ca. 20 m;
• Woonopp. ca. 124 m2, perceelopp. 382 m2.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Wilhelminaweg 3
• Fantastisch gelegen villa op royaal
perceel;
• Gastenverblijf met eigen opgang,
terras en parkeermogelijkheid;
• Recentelijk zijn er diverse verbeteringen in de woning aangebracht;
• 4 Slaapkamers met mogelijkheid tot 5;
• Woonoppervlakte ca. 185 m2;
• Perceeloppervlakte 465 m2.

Vraagprijs: € 179.000,= k.k.

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

40 beoordelingen
op Funda.nl
Vraagprijs: € 795.000,= k.k.

met een gemiddelde
klantenbeoordeling
van een 9,0!

BEDRIJVENGIDS pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom GRATIS proeven

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Sil’s Partyservice
Diverse sandwiches, hapjes en catering
Vanaf € 30 thuisbezorgd
www.silspartyservice.nl
Bloemendaalseweg 24 | Bloemendaal
Tel. 5276313 of 06 - 40732477

Een feest van herkenning met soul & dance classics
Vooraf gezellig eten. Reserveer tijdig 023-5713722
Volg ons op www.facebook.com/cafeneufzandvoort
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Riool

7

Laatste deel
oude riool
vervangen

Vintage

9

Weekend vol
Volkswagens
voor liefhebbers

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Kerk

19

Sport

Pastoor voelt
zich hier al
aardig thuis

Hockeyers
lossen het
sportief op

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Rotaryclub Zandvoort mocht veel geld verdelen
Maandagavond heeft de Rotaryclub Zandvoort een aantal goede doelen heel blij gemaakt. Tijdens een bijeenkomst in strandpaviljoen Plazand werd het geld, dat via
de Circuit Run was opgehaald, verdeeld over een drietal
goede doelen. Stichting Melanoom, de hoofdbegunstigde, kreeg € 13.500 voor onderzoek naar deze ziekte.
Alweer voor het achtste jaar
op rij kon de voorzitter van de
Rotaryclub Zandvoort, dit jaar is
dat Florian Harder, bekend maken hoeveel geld er werd binnengehaald. Dit jaar was dat meer
dan € 20.000! Dat is mede te
danken aan de deelname van
een groot aantal teams van
Stox!, het bedrijf van de in februari aan oogmelanoom overleden
Robin Keller.
De Zandvoortse serviceclub heeft
ieder jaar een hoofdbegunstigde
en dit jaar was dat de stichting
Melanoom, die het geld goed kan
gebruiken voor onderzoek naar
huidkanker. Voorzitter Astrid
Nollen nam blij verrast en verbaasd het bedrag in ontvangst.
Ook de plaatselijke afdeling van
De Zonnebloem kan een bedrag
tegemoet zien. Dat moet echter
komen van een later te houden
dag op het strand, die de toepasselijke naam ‘Stratenmakerop-zee-show’ heeft gekregen,
die in samenwerking tussen
De Zonnebloem en Rotaryclub
Zandvoort wordt georganiseerd
en waarvan de Rotary de helft

van de kosten op zich neemt. Dan
ging er nog € 1.000 naar de zeeverkenners van de Prins Willem
groep uit Haarlem die het geld
goed kunnen gebruiken voor de
aanschaf van een nieuwe boot.

Vlnr. Florian Harder (Rotary), Astrid Nollen en Tim van den Broek (beide Stichting Melanoom) en Margot Clarenbeek (Rotary)

Extra geld, dat tijdens de Circuit
Run van de parkeerders werd gevraagd, was opgelopen tot het
forse bedrag van € 6.000. Dat
gaat besteed worden aan lokale
goede doelen die op een later
tijdstip bekend worden gemaakt.

Karel Goos, als ‘Hoofd Parkeren’,
was daar zeer content mee.
Ook de winnaars van de extra
prijzen, ter beschikking gesteld
door Center Parcs Zandvoort aan
zee, een tegoed van € 500 te besteden bij Center Parcs, en DFDS

Na acht edities blijkt dat de
Rotaryclub Zandvoort ieder jaar
meer geld weet op te halen via

de Circuit Run. Benieuwd zijn we
dus wat er de volgende editie te
verdelen valt. De leden mogen
voorstellen doen welk goed doel
de hoofdbegunstigde zal worden
van de 9e Circuit Run die gepland
staat voor 20 maart 2016.

Iedereen welkom op themabijeenkomst
bewoners (Retail- en Horecavisie)
op maandag 20 april van 20-22u
in Café De Overkant (Blauwe Tram). Zie ook p16

18 april 2015

Wie heeft er zin
in een gratis zak
zelfgemaakte patat?
Zaterdag van 15.00 tot 16.00 uur
bij Het Plein Fastfood
Zie
HetPleinFastFood
Kerkplein 12 | Zandvoort

De Mannetjes

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Zondag 19 april 2015

Verstappen jr
geeft F1 demo

Vivezza Trio

Angélique Heemsbergen - piano • Inger van Vliet - viool
Nicole van Jaarsveld - klarinet

Uw oude keuken inruilen?
Uw voordeel kan oplopen
tot wel 3.000 Euro.

‘Hij heeft nu
al heimwee
naar Zandvoort!’

Seaways uit IJmuiden, een bootreis naar Newcastle in Engeland,
werden bekend gemaakt.

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (Kerk open 14.30 uur) - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Voorkom meeuwenoverlast!
Zie pagina 12
Gemeente Zandvoort

Woonboulevard Beverwijk | T 0251 21 35 98 |

www.ptkd.nl
1

Familieberichten
Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat,
maar dankbaar voor de liefde, de zorg en
warmte waarmee zij ons omringde, delen wij
u mee dat van ons is heengegaan onze
allerliefste mama, schoonmoeder, oma zee,
zusje en schoonzusje.

Cornelia Madeleine
Anuschka Beatrix Heesemans
(Cora)

Haarlem
26 januari 1946

Haarlem
12 april 2015

Ze vond het zo moeilijk om te gaan,
maar wilde echt slapen.
En wij wilden haar die rust geven.
Wij zijn dankbaar dat zij onze
mammie is geweest.
Mascha en Marco
Britt
•
Eric en Gabriëlle
•
Rita en Peter
•
Jan
Correspondentieadres:
Fam. Brouwer
Tolheksbos 39 – 2134 GG - Hoofddorp

Burgerlijke stand

Waterstanden

30 maart – 12 april 2015
Geboren:

Nadine Mieke, dochter van: Hebbelinck, Raymond
Maurice en: Yurong, Imee Ramillano
Sara Louise, dochter van: Knolle, Remco Arjan Wilbert
en: Joosten, Miranda Cassandra
Fenna Elisabeth, dochter van: van Buuren, Menno
Rudolf Adriaan en: Koene, Jody

Overleden:

Erich, geb. Sleeman, Antonia Petronella, geb. 1922
De Hoogen, René Josephus, geb. 1966
van Bilderbeek, geb. van Lennep, Helène Olga
Gart, Fenna Louwina, geb. 1915
de Koning, Nicolaas, geb. 1949
van Leeuwen, Lucas Henricus, geb. 1952
Koelensmid, geb. Sparenburg, Anna Elsje, geb. 1920
van der Velden, geb. Kraan, Neeltje, geb. 1917

Kerkdiensten - a.s. zondag
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Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. T.G. van der Linden
RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
10.00 uur Woord- en Communiedienst
RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastoor B.J. Putter
en pastor-diaken G.J. v.d. Wal
Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort
Datum: donderdag 23 april 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Hotel Hoogland

Onze moeder is overgebracht naar
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67
te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

Gastspreker de heer A. Heijkamp,
sector manager Rabobank
Onderwerp: de algemene economische
ontwikkelingen en veranderend consumenten gedrag

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van
haar te nemen op vrijdag 17 april om 16.15 uur
in de aula van Crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.

Het bestuur van de vereniging nodigt u
uit om samen na afloop onder het genot van
een drankje na te praten.
Ook niet leden zijn van harte welkom!

**Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium**

Dankbetuiging
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn
man, vader, schoonvader en opa

Nico Balledux

Autobedrijf Zandvoort
Wij hebben plaats voor een gemotiveerde

Leerling monteur

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Automobiel/motorvoertuigen branch

Info:

Rosbief met rode portdressing
of

Autobedrijf Zandvoort

Gerookte heilbot met een dressing van mosterd en dille

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie
en alle andere blijken van deelneming zijn ons
tot steun bij het verwerken van dit verlies.

vraag naar Rob of Robin Witte
Tel. 023-5714580

❖

H. Balledux-Kappelhof
Kinderen en kleinkinderen

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Zandvoort, 15 april 2015

www.autobedrijfzandvoort.nl

2

Parelhoenfilet met honing en een gevogelte jus
of

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Gebakken zalmfilet met limoensaus

❖
Sorbetijs

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Herdenking bij
Vliegeniersmonument

Inbrekers boekhandel
Grote Krocht snel gepakt

Afgelopen maandag hebben de leerlingen van de groepen

Vorige week is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebro-

jaar geleden een Engelse Halifax boven Zandvoorts grond-

worden aangehouden. Drie mannen, van 31, 38 en 41 jaar oud

gebied werd neergeschoten door Duits afweergeschut. De

Halifax is neergekomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar ook een monument staat ter nagedachtenis
aan de omgekomen Engelse bemanningsleden.

ken in Bruna Balkenende. De daders konden enkele uren later

afkomstig uit Eindhoven en Neerpelt, worden verdacht van de
inbraak in de boekhandel aan de Grote Krocht.
Na een melding van de inbraak
is de politie gaan zoeken naar
de daders. In de Tollensstraat
werden twee auto’s aangetroffen die vermoedelijk gebruikt
zijn bij de inbraak. In één van
de auto’s werd een grote hoe-

veelheid sigaretten gevonden.
Beide auto’s zijn in beslag genomen en toen de drie verdachten terugkeerden om hun
auto’s op te pikken konden zij
door de politie worden ingerekend.

Wijzigingen busroutes
Het kruispunt Koninginneweg/Prinsesseweg is de komende tijd volledig afgesloten. In de Koninginneweg wordt het

laatste deel van de riolering aangelegd en dat wordt aan-

gesloten op het al vernieuwde deel in de Hogeweg. Buslijn
80 van Connexxion rijdt daarom om via de Kostverlorenstraat en via de Hogeweg.

Trompettist Boni Rietveld speelt ‘The Last Post’

Het monument werd in 1986 geadopteerd door de Zandvoortse
basisschool. Sindsdien wordt er
jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de
leerlingen van groep 8. Omdat
het dit jaar 70 jaar geleden is dat
het vliegtuig neerstortte werd
de herdenking extra plechtig
gevierd door meerdere groepen
te betrekken bij de herdenking.
Diverse leerlingen hielden een
toespraak en de Nederlandse en
Engelse vlag werden gehesen.
Een heel waardevolle toevoe-

ging aan de plechtigheid was
de aanwezigheid van Boni
Rietveld die met zijn trompet
de leerlingen begeleidde bij het
zingen van het Wilhelmus en
het ‘God save our Queen’. Tevens
speelde hij ‘The Last Post’ voorafgaand aan de twee minuten
stilte. Rietveld is tijdens de
herdenking in Bloemendaal al
sinds jaren degene die ‘The Last
Post’ speelt en het leek hem
een mooi gebaar om dit jaar
dat ook tijdens de herdenking
bij het Vliegeniersmonument
te doen.

Nu de Hogeweg weer is opengesteld rijdt buslijn 81 weer
de normale route vanuit
Haarlem via de Burgemeester
Engelbertsstraat over het
Badhuisplein en Hogeweg naar
het Zandvoortse busstation.
Alleen zijn de wegwerkers nu
bezig op de Koninginneweg en
nemen daar ook een deel van het
kruispunt van de Prinsesseweg
en de Koninginneweg onder
handen.

deels over de Hogeweg om
via de Oranjestraat naar het
busstation te rijden. Vanaf het
busstation gaat lijn 80 over het
vrije gedeelte van het kruispunt
linksaf de Koninginneweg op
en slaat vervolgens rechtsaf de
Kostverlorenstraat in, om vervolgens over de rotonde bij de
Tolweg de normale route weer
naar Heemstede-Aerdenhout,
Haarlem en Amsterdam te nemen.

Het kruispunt ligt precies op de
doorgaande route van zowel lijn
81 als lijn 80 naar Amsterdam.
Daarom volgen beide buslijnen
een gewijzigde route. Buslijn
80 vanuit Amsterdam en
Haarlem rijdt nu niet over de
Prinsesseweg (busweg), maar
over de Haarlemmerstraat en

Buslijn 81 doet het zelfde als
buslijn 80, alleen slaat deze
bus op het kruispunt van de
Kostverlorenstraat, linksaf de
Sophiaweg op, om vervolgens de
normale route naar ZandvoortNoord en Haarlem te rijden. De
wegwerkzaamheden duren tot
het weekend van 25 en 26 april.

Cartoon - Hans van Pelt

Koninginneweg opengebroken, busbaan gesloten

… ben ik nog nooit zo verrast geweest. Niets vermoedend ging
ik naar het ziekenhuis voor de
tweede heupoperatie en had
zoiets van ‘appeltje, eitje’. Bij binnenkomst werd mij al een eenpersoonskamer aangeboden.
Naïef dacht ik nog ‘goh wat een
luxe’. Totdat de verpleegster mij
meldde dat ik straks naar een
andere kamer verhuisde met
een sluis want ik moest in quarantaine. Mijn mond viel open
van verbazing toen zij de reden
vertelde.
In 2013 had ik een bacterie in
een Grieks ziekenhuis opgelopen wat kennelijk nog in mijn
papieren stond. Destijds was ter
controle een kweek gemaakt die
negatief bleek te zijn. Daarbij
werd mij verteld dat na een jaar
de gegevens uit mijn ziekenhuisdossier werden verwijderd.
Dus niet! De bacterie die ik had
stond nog steeds in mijn dossier van het Kennemer ziekenhuis vermeld. Sinds kort zijn het
Kennemer en het Spaarne ziekenhuis gefuseerd en zijn mijn
twee dossiers samengevoegd.
Mijn rode stip in het Kennemer
dossier veroorzaakte veel paniek
in het Spaarne. Je voelt je direct
een melaatse en mijn bloeddruk
die eerst normaal was steeg
naar 165. Iedereen die mijn kamer in kwam moest een gele jas
en handschoenen aan. Op mijn
deur stond dat niemand zomaar
naar binnen mocht. Als laatste
patiënt werd ik naar de operatiezaal gebracht. Na de operatie
moest ik in deze zaal uitslapen
en waren mensen bezig alle apparatuur te ontsmetten. Geheel
volgens protocol, maar wat kost
het allemaal niet. Was er in de
twee jaar nogmaals 3 kweken
gemaakt met eventueel een ‘negatief ‘ resultaat dan was deze
poppenkast niet gebeurd.
Moraal van dit verhaal? Een fusie levert veel narigheid op en
kost handen vol met geld. Ook
bij het samengaan van het sociaal domein met Haarlem en
Zandvoort worden veel vraagtekens gezet. De samenwerking is nog steeds niet goed. De
mensen worden van ‘t kastje
naar ‘t muurtje gestuurd. Komt
allemaal goed zegt men.
Maar wanneer wordt niet
gezegd. Goede communicatie blijkt ook nu zo belangrijk!

Nel Kerkman

6,7 en 8 van OBS De Duinroos herdacht dat er precies 70
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a Hier uw vaste advertentie?

17-19 Vintage at Zandvoort - Volkswagen evenement,
Camping de Branding

17+18 ‘Tante Bella’s Beautysalon’ - Voorstelling van toneelvereniging Wim Hildering. Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur

18

Mindfulness bij Pluspunt
“Ik moet nog zoveel doen!” Wanneer zei jij dit voor
het laatst? Of dacht je het net voordat dit begon te
lezen? Voor je het weet, vliegt de tijd voorbij en ben je
straks ‘te laat’! En als je niet goed oplet, loop je jezelf
voorbij en kom je vroeg of laat ‘jezelf tegen’.
Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’.
Het is de vaardigheid om in het hier-en-nu te zijn,
zonder oordeel. Iedereen kan het leren.
In de cursus Mindfulness is er aandacht en ruimte om
nu stil te staan bij zaken die écht belangrijk voor je zijn.
Opnieuw (leren) luisteren naar de signalen van je lijf,
de waarde van je gedachten en de taal van je hart.
Voor meer info: mail met cursus@pluspuntzandvoort.nl
of bel 023.5740330
Donderdag 19:30 – 22:00
28 mei t/m 2 juli
€ 80,--

18
19

Stormloop Zandvoort - Sportief evenement met hinder-

nissen parcours, Circuit Park Zandvoort

Aardappelschil Kampioenschap - Kerkplein, aanvang
12.00 uur

American Sunday - Amerikaans evenement, Circuit Park

Zandvoort

19

Classic Concert: Vivezza Trio - Protestantse kerk,

25

‘Angst en gein op Frankenstein’ - Voorstelling jeugd

26

Muziek op de zondagmiddag - Uitvoering van leerlingen

aanvang 15.00 uur

toneel Wim Hildering. Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur

van Studio Anthony, Oosterparkstraat 44, aanvang 16.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
16 april t/m 22 april

de FILM (NL)
Een korte zomercursus Spaans waarmee men zich leert
redden in de Spaanse taal tijdens de vakantie. Er wordt
niet te diep ingegaan op grammatica en spellingsregels.
We gaan aan de slag om een eenvoudige conversatie in
het Spaans te voeren.
Woensdag 20:30 - 21:30
13 mei t/m 1 juli

ZA/ZO/WO 13.30 uur

BIG HERO 6 (3D/NL)
ZA/ZO/WO om 15.30 uur

BLOED ZWEET & TRANEN
DO tm DI om 19.00 & 21.30 uur

iPad, optimaal gebruik
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus
van 6 bijeenkomsten. U ontvangt een handleiding.
Vrijdag 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
29 mei t/m 3 juli

Portugees Zomercursus
De cursus is een vervolg op de voorgaande Portugese
cursus. Enige kennis van de Portugese taal en een voorwaarde om in te stromen.
Maandag 19:30 – 21:30 11 mei t/m 29 juni

Meer plezier met je Android Tablet
Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe cursus meer
plezier te beleven aan uw tablet. U leert hoe u de
tablet helemaal naar uw zin inricht.
Dinsdag 10:00 – 12:00
2 juni t/m 23 juni

Beeldhouwen en Boetseren, zomer
Voor beginners en mensen met ervaring. Een korte
cursus voor mensen die tot de zomervakantie een paar
weken willen beeldhouwen of boetseren. Ook zeer
geschikt ter kennismaking met deze beeldende vorming.
Dinsdag 10:00 – 12:00
2 juni t/m 23 juni

Yoga met meditatie
Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke
kracht en nieuwe energie.
Maandag 20:00 – 21:15 uur
11 mei t/m 29 juni
Vrijdag 11:00 – 12:15 uur
15 mei t/m 3 juli

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op de meeste dagen
droog met veel zon

Opnieuw beleefden we een warme dag

(woensdag) met in het voorportaal van een opkomende depressie nog even wat warmtestuw
vanuit het zwoele Frankrijk. Voorlopig hebben

we wel de laatste thermische verwennerij te
pakken. Vooral begin volgende week kan het

kwik soms blijven steken bij slechts 13 graden

SHAUN HET SCHAAP:
Spaans Vakantiecursus

06-2453 0167

FILMCLUB:
BIG EYES
Met Amy Adams & Christopher Waltz
WO om 19.30 uur

VERWACHT:
FAST & FURIOUS 7
 vanaf 23 april
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

op Zandvoort bij een windje vanaf de zee.

Donderdag en de dagen daarna levert de temperatuur dus
gevoelig in, maar met toch nog een graad of 14-15, en op de
meeste dagen aardig wat zon en niet al te veel wind, is het
prima toeven in de tuin.
Hogedrukgebieden gaan een nogal noordelijke koers varen
en komen meer en meer uit in de regio Schotland. Soms
wordt het accent van zo’n hoog even verlegd naar het noorden van de Noordzee.
Vooral die situatie is prima voor ons met een matige noordoostenwind en flink wat zon op ’t pleit. De genoemde dagtemperaturen rond die 13-15 graden zijn trouwens volkomen
normaal voor half april.
De buienkans is niet bepaald groot maar tussen donderdag
en zondag zou nog een klein buitje kunnen worden losgelaten boven West-Nederland. Dit dan aan de flank van hele
zwakke storingen op de Noordzee. Die zouden ons nog heel
even kunnen schampen, maar wellicht verdampt de boel.
Op de middellange termijn kan het kwik nog wat verder inleveren in een noordwestelijke stroming. Bovendien kan de
neerslagkans mogelijk iets gaan toenemen na woensdag.
Allerlaatste ontwikkelingen laten evenwel een droge(re)
noordoostpassaat zien met bijna een ideaal weerbeeld.
April blijft ook anno 2015 een typische overgangsmaand en
de aprilse grillen zijn dan ook niet van de lucht. De periode
11-14 april was in het (recente) verleden dikwijls de laatste
fase in het voorjaar waarop er sneeuw viel. In 1978 lag er tot
zelfs 15 centimeter in Zuid-Kennemerland en ook op 14 april
1998 sneeuwde het stevig rond het middaguur. Bovendien
onweerde het daarbij even: een vrij zeldzame combinatie.
Nog geen maand later in ‘98 werd het overigens meer dan
30 graden.
Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Centrale redactie: Joop van Nes

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
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Koken, eten en herinneringen ophalen
Het Juttershuis in het HIK aan de Burg. Nawijnlaan is een ont-

moetingscentrum voor iedereen met geheugenproblemen en/

of dementie die nog zelfstandig thuis woont. Op woensdag en
vrijdag wordt er wekelijks een zowel zeer smakelijke als gezellige activiteit georganiseerd. De cliënten bereiden dan, onder

leiding van de twee enthousiaste vrijwilligers Paul Olieslagers
en Ria Disseldorp, hun eigen warme maaltijd.

Paul Olieslagers en Ria Disseldorp

door Nel Kerkman

Bij binnenkomst ruikt het al
heerlijk naar gebraden vlees.
Het menu hebben de cliënten
zelf samengesteld, dit keer is
het gekookte aardappels, broc-

coli met kipfilet. Het toetje is nog
een verassing. Onder het aardappelschillen komt er opeens een
groepje kinderen van kinderdagverblijf Pippeloentje binnen.
De meeste dames kijken vertederd naar de ukkies en genieten

zichtbaar van hen. De ‘juffen’ van
Pippeloentje, Yvonne Bijster en
Marianne Keur, zingen bekende
kinderliedjes en ook de handpop
is een succes bij de groep aanwezigen. Na flink zwaaien naar
elkaar verlaten de kleintjes het
Juttershuis weer.
Inmiddels is de tafel gezellig
gedekt en worden de borden
met een overheerlijke maaltijd
uitgedeeld. Het toetje ziet er
fantastisch uit en is voorzien van
een scheutje advocaat. Ook het
afwassen is een gezamenlijke
activiteit die door de cliënten
wordt gedaan om zoveel mogelijk de sfeer van toen terug te
halen. Activiteitenbegeleidster
Amanda Fillerup is zeer content
met Paul en Ria die deze activiteit op een vrolijke wijze begeleiden en ondersteunen. Echter
is zij nog op zoek naar invulling
voor het koken op de andere dagen. Mocht u denken: “dat lijkt
mij leuk”, dan kunt u contact opnemen met Marijke van Haeften,
tel. 06-43394465 of mail naar
ontmoetingscentra@amie.nl.

Ernstig zieke Tessa (15) slipt in Zandvoort
Dinsdag 14 april beleefde de 15-jarige Tessa uit Odijk een unieke Opkikkerdag samen met haar

ouders en broer. Als onderdeel van het dagprogramma volgde zij met haar hele gezin een antislipcursus bij BMW Driving Experience.

fotoshoot voor het meidentijdschrift Girlz en een bezoek van
een thuiskok die een Italiaans
4-gangendiner bereidde.

Zandvoort

Voordat ze gaat slippen wordt Tessa gefotografeerd op de boulevard | Foto: St. Opkikker

Deze dag werd hen aangeboden, omdat Tessa in haar dagelijks leven voor de tweede
keer te maken heeft met kan-

ker. Dinsdag stond in het teken
van even de ziekte vergeten en
als gezin sámen genieten! Het
gezin kreeg onder andere een

De mannen van het gezin houden van snelheid en actie en
konden hun lol op tijdens een
spectaculaire antislipcursus in
Zandvoort. Vervolgens werd
het hele gezin in sportwagens
én onder politiebegeleiding als
VIP’s naar Hilversum vervoerd.
Daar stond een helikopter klaar
voor een onvergetelijke vlucht
boven de provincie waar ze wonen. En dat alles op één dag!

ZANDVOORT SCHOON!? en de Dag Van De Aarde....
Op initiatief van de Boliviaanse president Evo Morales is in 2009 door de
Verenigde Naties 22 april uitgeroepen tot Internationale Dag van Moeder
Aarde. De resolutie spreekt van “de Aarde en haar ecosystemen ons thuis”
en “harmonie met de natuur en de Aarde” als opgave voor de mensheid.

Gemeente Zandvoort

Onder het motto “Wie het kleine niet eert…” kan elke individuele bewoner
zijn/haar steentje bijdragen. Neem een bezem, prikstok en vuilniszak en
ga aan de slag in de tuin, de brandgang achter het huis, het groenstrookje
naast de woning en/of het duinuitloopgebied. Met weinig moeite is de
woon-en leefomgeving weer helemaal tip-top.
Samen houden we ZANDVOORT schoon!?

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Gezocht: Joke Bouwes

De eerste steenlegging van
hotel Bouwes door de kleine
Joke Bouwes was de aanleiding voor een Zandvoortse
bewoner om op zoek te gaan
naar meer informatie over
Joke Bouwes. Het laatste wat
hij van haar vernomen heeft
is dat zij op 6 maart 1981 vertrokken is naar Antibes in
Frankrijk. Verdere gegevens
zijn er niet. Heeft u misschien meer informatie dan
kunt u die sturen naar redactie@zandvoortsecourant.nl.
Bij voorbaat dank.

Extra inleveradressen

Onlangs stond in de krant dat
de halfjaarlijkse kledinginzameling plaats van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood op 17 en 18 april plaats
vindt. Alleen stond in de informatie dat de Agathakerk
het enige inleveradres was.
Maar natuurlijk kunt u uw
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
stevige gesloten plastic zakken ook inleveren bij Huis in
de Duinen, Huize Bodaan,
hal HIK op vrijdag 17 april
om 18.00 uur en bij de
Antoniuskerk op zaterdag 18
april van 11.00-12.00 uur. Bij
de Agathakerk kunt u zoals
gezegd op vrijdag 17 april van
19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 18 april van 10.00 tot
12.00 uur terecht.

Reuma collecte

De vorige maand gehouden reumacollecte heeft in
Zandvoort het fantastische
bedrag van € 2.646 opgebracht. Het Reumafonds wil
alle goede gevers bedanken
voor hun bijdrage. Met het
collectegeld wordt er hard

gewerkt aan een beter leven voor de bijna 2 miljoen
mensen met een reumatische aandoening.

Muzikaal initiatief

Zandvoort is een nieuw
muzikaal initiatief rijker.
Stichting Studio Anthony
aan de Oosterparkstraat 44
geeft vanaf april iedere laatste zondag van de maand
(behalve juli en augustus)
leerlingenuitvoeringen van
docenten Wout Age (gitaar)
en Onno van Dijk (zang).
Onder de titel ‘Muziek op de
zondagmiddag’ treden beginners en gevorderden op.
De eerste keer op 26 april,
aanvang 16.00 uur. Iedereen
is welkom, entree gratis.

Sociaal domein

Haarlem en Zandvoort zijn
een samenwerkingsovereenkomst aangegaan in het sociaal domein. Het betreft de
Participatiewet, de WMO en
Jeugdzorg. Met vragen hierover kunt u op verschillende
locaties terecht: bij Loket
Zandvoort in het gemeentehuis, op maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur. Telefoonnummer
023-5740454. In Zandvoort
Noord: maandag van 13.30
tot 15.30 uur, donderdag
van 09.00 tot 12.30 uur,
Flemingstraat 55 (steunpunt
OOK Zandvoort). loket@
zandvoort.nl.
Indien u rechtstreeks de
gemeente Haarlem wilt bereiken, bijvoorbeeld over de
afhandeling van een ingediende aanvraag, kunt u de
gemeente Haarlem bellen
op telefoonnummer 14023
(‘Haarlem’).
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Heeft u een boodschap
voor uw klanten?

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden:
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Ronald Arnoldt: 06 - 21258459 • ronald@zandvoortsecourant.nl
of Ingrid Muller: 06-24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Weekaanbieding
Sharing Plates

Vis, vlees of een combinatie
geserveerd met sauzen en
gebakken aardappeltjes
(te bestellen vanaf 2 personen)

Voor maar € 15,95 p.p.
Reserveren tel. 023-5717580
Ons paviljoen 11 Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort in Zandvoort Noord
presenteert zondag 26 april:

Inloop creatieve ‘Ontdek en doe’ dag
U bent zondag 26 april hartelijk welkom van 11.00 tot 17.00 uur
bij Autobedrijf Zandvoort aan de Kamerlingh Onnesstraat 23
Met diverse demonstraties en activiteiten, waaronder:

Valk Glasstudio
o.a. glas in lood

Introductie en uitleg over massages
o.a. sportmassage en hotstone

Dames met paranormale begaafdheden
vertellen u meer over
verleden, heden en toekomst
6

Martijn Verkade
Zilversmid

Anja
met diverse soorten
(edel)stenen

Kledingverkoop
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Gepoetste Volkswagens blinken je
tegemoet tijdens Vintage at Zandvoort

Open dag Dierentehuis
Kennemerland

Onder de naam Vintage at Zandvoort komen dit weekend de mooiste Volkswagens naar

Het Dierentehuis Kennemerland en dierenambulance Zand-

ment, dat zich grotendeels afspeelt op het terrein van camping de Branding.

dereen kon weer eens kennismaken met de vele werkzaam-

Zandvoort. Van 17 tot en met 19 april is het tijd voor de 3e editie van dit liefhebberseveneveerd om spullen te verkopen op
de minirommelmarkt. Dit geldt
niet voor onderdelen maar vooral
voor speelgoed en overige spulletjes. Aanmelden kan via info@
onair-events.nl.

Het organisatieteam van Vintage at Zandvoort

Ook dit jaar trekt het evenement
de mooiste luchtgekoelde en
watergekoelde (tot MK1) oude
Volkswagens, die voor iedere bezoeker gratis te bewonderen zijn.
Daarnaast staat het evenement
bekend om veel gezelligheid, muziek, leuke ‘vintage’ spullen en na-

tuurlijk de barbecue op zaterdag.
Vintage at Zandvoort is een
evenement voor jong en oud
en wordt bezocht door publiek
uit Nederland, Duitsland en
Engeland. Voor de Zandvoortse
kinderen zijn 10 plekken gereser-

Voor de kampeerders start
Vintage at Zandvoort op vrijdag 17 april vanaf 15.00 uur. De
‘grasveld meeting’ is op zaterdag
18 april van 11.00 tot 17.00 uur,
met aansluitend de barbecue.
Kosten voor de barbecue zijn
€ 14 per persoon. Deelnemers
dienen vooraf te reserveren via
de website. Op zondag 19 april
wordt het bijzondere evenement
traditioneel afgesloten met een
Volkswagen rondrit die om 12.00
uur vertrekt vanuit camping de
Branding en ongeveer anderhalf
uur zal duren.

Komende zaterdag aardappelschillen
De 4e editie van het Open Zandvoorts Kampioenschap Aardappelschillen staat weer voor
de deur. Het evenement wordt wederom georganiseerd door de eigenaren van snackbar

Het Plein. Het kampioenschap staat ook nu weer in het teken van een dag gezelligheid en
lekkere patates.

tes en een zak Levonaise (zolang voorraad strekt). Ook het
publiek wordt weer verwend.
Want voor iedere bezoeker is er
tussen 14.30 en 15.30 uur gratis
patates! Tevens zal er dit keer
live muziek zijn.

Aardappelschillen bij Het Plein (Foto: 2014)

Van 14.00 tot 14.10 uur is de
wedstrijd zelf. Daar zijn weer
leuke prijzen mee te winnen. De
winnaar krijgt een jaar lang elke

dag een patatje! En voor de andere schillers is het altijd prijs:
iedere deelnemer krijgt sowieso
een 4-persoons emmer pata-

Wie denkt een aardige aardappel te kunnen schillen, of
wie het gewoon leuk lijkt om
mee te doen, kan zich alvast inschrijven bij cafetaria Het Plein
op het Raadhuisplein. Daar zijn
al volop inschrijfformulieren te
verkrijgen, maar op de dag zelf
is inschrijven ook nog mogelijk. Ideaal zou zijn als iedereen
zich ook officieus meldt bij het
Facebook-event.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Zandvoort in de uitverkoop?
Het plan om naast strandtent Azurro 5 tot 10 strandbungalows te gaan zetten is werkelijk absurd. Dit is het
laatste beetje mooi en rustig strand wat we nog hebben, dat moeten we niet verpesten met plannen om het
een soort luxe camping van te maken met alle gevolgen van dien. Denk eens aan het extra autoverkeer op het
strand, het opbouwen met shovels ieder jaar, de palen die de grond in gaan en de verstoring van het aangrenzende Natura 2000 gebied.
Zandvoort blinkt al niet uit in schoonheid, laten we asjeblieft het mooiste stuk strand dat we hebben zo laten...
Geert Meerman

voort hielden afgelopen zondag een gastvrije open dag. Ieheden die door de vele vrijwilligers worden verricht.

Gezelligheid bij de open dag van het Dierenasiel

Voor de bewoners van het asiel
was het hoofddoel om tijdens
de open dag te kunnen kennismaken met nieuwe bazen en
bazinnen. Hoe goed en mooi het
dierentehuis ook is, de vele dieren willen natuurlijk niets liever
dan een gezellig en vertrouwd
huisadres.
De belangstelling was erg groot
en ook de markt in het gebouw
werd goed bezocht. Met leuke
demonstraties en rondleidingen kon iedereen ongedwongen
kennismaken met het nuttige

werk van de vrijwilligers van zowel het Dierentehuis als van de
bekende dierenambulance.
De Zandvoortse Kaashoek had
voor alle bezoekers een heerlijke
kop soep gedoneerd waarvan
bezoekers en vrijwilligers de
hele dag konden genieten. Een
inzamelingsactie van drie meisjes van de Hannie Schaftschool
zorgde voor veel nieuwe spulletjes voor de dieren in het
Zandvoortse tehuis. Leuke acties waarmee de organisatie
maar wat blij mee was.

Use Your Talent
Soufjan is 13 jaar en doet regelmatig vrijwilligerswerk. Via
het project Use Your Talent heeft hij zich al meerdere keren
vrijwillig ingezet voor organisaties in Zandvoort.

Soufjan schuurt een bankje

Als een ervaren vrijwilliger legt
Soufjan desgevraagd uit hoe
hij aan zijn klusjes komt: “Als
ik zin heb loop ik bij jongerenwerker Floortje in Pluspunt
binnen en vraag of ze nog
klussen heeft. We kijken dan
samen welke klussen er open
staan. Floortje maakt dan een
afspraak met de organisatie,
dat hoef ik niet zelf te doen. Ik
heb nu twee keer geholpen bij
Amie in het Juttershuis. De eerste keer was er een open dag
waar ik spelletjes heb gedaan

met ouderen en hapjes heb
rond gebracht. De tweede keer
heb ik een bank geschuurd.
De mensen zijn erg blij dat
ik kom en daarom is het leuk
om te doen. Daarnaast help
ik met de kinderdisco, op de
Chill Out en binnenkort bij
de open dag van het dierenasiel.” Ben jij tussen de 12 en
de 18 jaar en lijkt het je ook
leuk vrijwilligerswerk te doen?
Loop dan eens binnen bij
Pluspunt of kijk op de website
www.vip-zandvoort.nl.
7

Bedrijvengids pagina
Het Pakhuis

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom gratis proeven
KLUSSEN-RENOVATIE-BOUW
van A tot Z

PMK

06 - 44 875 212

pmk@live.nl
facebook.com/PMKbedrijf

U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

De Seniorenvereniging Zandvoort

Golfclinic: doet u mee?
Op woensdagochtend 22 april organiseren wij
samen met “Open Golf” een golfclinic.
Deze golfclinic zal plaatsvinden op het terrein
van “Open Golf”, Duintjesveldweg 3 te Zandvoort.
Aanvang 10.00 uur. Wilt u samen met ons
kennismaken met de golfsport dan kunt u zich
aanmelden bij Els Kuijper, telefoonnummer 023-5718205.

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Uniek in Zandvoort !

Drank en Spijslokaal “De Meester”
Zeestraat 26 Zandvoort

De specials van “De Meester” van deze week zijn:
- Woensdag: Bal gehakt, aardappelen en rode kool € 7,50
- Donderdag: Penne met tomaten/gehaktsaus en kaas € 7,50

Weekendspecial:
Triple A asperges met beenham, eitje, Hollandaise saus met krieltjes € 14,50
of met gerookte zalm € 15,50.

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl
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Voor alle specials geldt OP=OP en reserveren gewenst
Voor reserveren of info kunt u bellen met 023-5831291 / bgg 06-24119376
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur
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Rob Vos sluit na 39 jaar de kas
van de Reddingsbrigade
Op 17 april stopt Rob Vos als penningmeester van de Zandvoortse Reddingsbrigade. De schatkistbewaarder, die al 55
jaar lid van de vereniging is, vindt het na 39 jaar nu mooi

geweest. Al die tijd heeft hij de lokale vereniging financieel
in gezond vaarwater gestuurd.

zijn neus laten zien op beide
posten. “Ik ben blij te constateren dat er nog steeds jonge
aanwas komt. De jeugd doet
het anders dan wij vroeger,
maar dat is de veranderende
tijd. En dat is maar goed ook.”
Wat Rob ook leuk vindt is de
goede samenwerking met de
KNRM. “We helpen elkaar waar
nodig. Ik zie het er nog wel van
komen dat we samen gaan,
al zal de top van de KNRM in
IJmuiden daar niet zo snel voor
te porren zijn”, zegt hij.

Rob Vos achter de centrale van de reddingsbrigade

“Onze enige inkomsten zijn de
gemeentesubsidie en de contributie. Het is eigenlijk raar
dat de leden veel werk verzetten en daar dan nog geld voor
moeten betalen ook. Gelukkig
kunnen we de contributie laag
houden”, vertelt de voormalige
accountant. Hij is inmiddels
over de zeventig en had al eerder willen stoppen, “maar toen
kwam de nieuwbouw met de
brandweer er tussendoor, dus
vond men het fijn als ik dat nog
financieel wilde begeleiden.”
Vos kwam op zijn vijftiende bij
de reddingsbrigade. “Mijn ouders hadden een strandhuisje
in Bloemendaal (we woonden
toen in Haarlem) en ja als je in
de vakanties dagelijks op het
strand zit, wil je iets te doen

hebben. Wat is er dan mooier
dan te gaan helpen bij de reddingsbrigade. Nee, het werd
niet die van Bloemendaal, ik
ging bij die van Zandvoort.
Dat was een leuke club met
allemaal jongelui.”
Dat hij bij de reddingsbrigade
is blijven hangen komt mede
omdat hij daar zijn vrouw
heeft leren kennen: “Zij is
een echte Zandvoortse. We
hebben vier kinderen gekregen en die zijn ook allemaal
bij de Reddingsbrigade geweest. Bijna al onze kennissen hebben wel iets met de
Reddingsbrigade. Het was en
is nog altijd ons ding.”
Hoewel Rob stopt als bestuurder zal hij toch nog regelmatig

Dat de (ex-) penningmeester
achter de geraniums terecht
komt, daar hoeft niemand bang
voor te zijn, want Rob heeft het
druk met het helpen van zijn
twee zoons Ronald en Oscar.
Nadat zij strandtent Skyline
hadden verkocht, zijn de ondernemende broers in Haarlem
Woodstone Pizza and Wine begonnen. De formule slaat zo
aan dat ze inmiddels ook zaken hebben in Hoofddorp en
Almere. Rob: “Daar zijn wij als
gezin best trots op. Ik help ze
nu waar ik kan, fungeer als een
soort klankbord voor ze. Dat
betekent dat ik me niet gauw
zal vervelen.” Om lichamelijk
een beetje fit te blijven speelt
Rob wekelijks zijn partijtje badminton: “Leuk om te doen.”
Vrijdag draagt hij met een gerust hart de sleutel van de kas
over aan Onno Joustra. Rob
Vos: “Ik ben ervan overtuigd
dat ik in hem een goede opvolger krijg. Hij is ook thuis in
het financiële wereldje, dus
dat komt goed.”

Verstappen jr komt naar Zandvoort
Op zondag 28 juni geeft Max Verstappen samen
met Scuderia Toro Rosso een Formule 1-show
op Circuit Park Zandvoort tijdens het evenement Italia a Zandvoort. Daarmee maakt Verstappen binnen een jaar na het winnen van
de Zandvoort Masters-Formule 3-race zijn
Formule 1-debuut op een Nederlands circuit.
Het populaire evenement Italia a Zandvoort krijgt
als ondertitel “driven by Max Verstappen” en
wordt hét Max Verstappen-fan-evenement van
Nederland. “Het lijkt me super mooi om met een
Formule 1-auto op Zandvoort te rijden”, aldus de
17-jarige Max Verstappen. “Een demonstratie en
show geven in een Formule 1-bolide is altijd leuk
en helemaal voor thuispubliek. Italia a Zandvoort
is een geweldig evenement en ik hoop alle fans
veel plezier te kunnen bezorgen.”

Bij De Meester proef je
de school van vroeger
Wie het Drank- en Spijslokaal De Meester binnen stapt,
waant zich weer in zijn of haar schooltijd. Tafels en stoelen
zoals die vroeger in de klaslokalen stonden, platen aan de

wanden met Aap, Noot, Mies, een oude boekenkast vol nos-

talgische voorwerpen. Het proeft allemaal naar vroeger. Je

voelt je er meteen thuis. Dat ligt zeker ook aan ‘meester’
Ton Weber, die zijn gasten onmiddellijk het gevoel geeft
dat ze van harte welkom zijn.

‘Meester’ Ton Weber in zijn spijslokaal

Voor veel Zandvoorters die
er voor de eerste keer komen, is het een hernieuwde
kennismaking met de Wim
Gertenbachschool, want op
de placemats prijken afbeeldingen van oude klassenfoto’s met leerlingen van deze
school, waar Weber zelf ook
op heeft gezeten. Hij heeft
sowieso een speciale band
met Zandvoort. Jarenlang
runde hij in de Haltestraat
café De Scharrel. “Maar op
een gegeven moment wilde
ik iets heel anders, weg uit de
horeca. Na lang zoeken ben ik
terechtgekomen bij een nieuwe bierbrouwerij in Halfweg.
Die heb ik helpen opstarten.
Het bier dat ze daar brouwen,
Princebier, tap ik hier nu in De
Meester”, vertelt hij.
Maar ja, Weber kreeg na
verloop van tijd toch weer
heimwee naar Zandvoort en
de horeca. “Toen een goede
kennis me attent maakte
op dit pand in de Zeestraat,
ben ik gaan kijken en zag ik
in gedachten meteen al voor
me wat ik wilde. Samen met
m’n vriend Frits van der Valk,
die nu als kok bij me werkt,
hebben we de hele ruimte
gestript en in drie maanden
tijd een compleet nieuw interieur in elkaar getimmerd.
Met spullen die voornamelijk
van Marktplaats komen, zoals
de houten betimmeringen, de
grote boekenkast, de tafels en

stoelen en de antieke petroleumstelletjes. Die gebruiken
we voor de kaasfondue. Nee,
niet met petroleum. Dat mag
niet meer en stinkt ook te
veel. Wij gebruiken lampenolie”, aldus Weber. Over zijn
kaasfondue is Weber lyrisch.
“Bij ons krijg je het niet uit
een pak, maar heerlijk vers,
van de Kaashoek. Trouwens alles is bij ons vers. We gaan uit
van de Hollandse keuken. Het
aanbod is heel divers, voor elk
wat wils en populair geprijsd.
Doordeweeks hebben we elke
dag een wisselende daghap
voor € 7,50 en op zaterdag en
zondag een weekendspecial
voor € 15,50.”
De ‘meester’ is trots op zijn lokaal. “Ik streef er naar een goede gastheer te zijn. Gasten vinden het fijn als je ze aandacht
geeft. Bij mij is de klant koning
of beter gezegd de ‘beste van
de klas’.” Sinds kort heeft De
Meester ook een terras voor de
deur. “Helaas geen zon. Maar
als van de zomer de mussen
dood van het dak vallen van de
hitte, dan is het de beste plek
van Zandvoort”, weet hij.
Drank- en Spijslokaal De
Meester is gelegen aan de
Zeestraat 26 en is geopend
van woensdag tot en met
zondag vanaf 17.00 uur. In de
zomer wellicht de hele week.
Tel. 023-5831291, Facebook:
Spijslokaaldemeester.
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Zandkorrels
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038
....................................................

Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur, innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Bouwbedrijf STRAK
Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk. Meubels
op maat gemaakt.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................
Schilder- en klusbedrijf
“Peter”
Schilderwerkzaamheden
binnen en buiten
KWALITEIT voor een
redelijke prijs
Gespecialiseerd in
houtrotreparaties.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan,
ik kom graag bij u langs.
Tel. 5733659 /
06-22409492
E-mail:
peterlink@xs4all.nl
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt
zoveel meer kleur.
Al vanaf 202,50 euro
per kwartaal
(om de week).
Vanaf vijf afgesproken
lessen fikse korting.
Nog enkele uren vrij.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Opslagruimte te huur
in Zandvoort-Noord
± 100m2
Ook in gedeeltes
van 10m2 mogelijk.
Prijs notk. Bel voor info:
06-47903770 of 5717805

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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GARAGE SALE
Verkoop van allerlei
spullen zoals kleding,
schoenen, accessoires,
interieurspullen,
speelgoed, enz.
zondag 19 april
van 10.00 tot 18.00 uur,
Tolweg 37 Zandvoort
....................................................

DAMES OPGELET!
Woensdag 15 april van
19.00 tot 22.00 uur
LADIESNIGHT.
Hapjes, drankjes, lingerie,
nieuwe voorjaarsmode
en onze huisparagnost
Joop Popping!
Entree gratis.
Sheila’s Brunch&Borrels,
Haltestraat 32a,
023-7433706

Stucadoor heeft tijd over
v.a. € 7 per m2.
Ook schilder- en
tegelwerk mogelijk
€ 15 per uur.
Tel. 06-27048739
....................................................

Per 1 mei te huur:
Gezellig licht appartement
op De Schelp.
eerste verdieping
met royaal balkon.
Huurprijs €618 per maand.
Voorschotten o.a.
gas, water, licht en
gemeentelijke lasten
€ 125 per maand.
Verdere inlichtingen:
P. Olieslagers, 5719536
of 06-28562373
....................................................
Vrouw met ervaring
biedt zich aan voor
huishoudelijk werk
(incl. strijken).
tel. 06-21341264
....................................................

Woonruimte gezocht!
Na 10 jaar Bonaire keren
wij terug naar Zandvoort.
Echtpaar+baby.
Woning voor tijdelijk
gezocht.
Max. 1300 per mnd.
Contact: Busscher/Kok
06-44337487

Tuincentrum

1-jarige stek zomerplanten
Maar ons advies blijft:
Plant verstandig, denk aan de….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
...................................................

particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93
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Sprankelende Franse
klassieke muziek

Eerste steen
van Ons Huis
De vorige editie van deze rubriek ging over ‘Ons Huis’ aan
het Dorpsplein. Een foto die
daarbij eigenlijk niet mocht
ontbreken was die van de
opening van het huis. Daarom
tonen wij hierbij alsnog de
foto waar de opening op 7 juni
1933 te zien is.

Op uitnodiging van stichting Classic Concerts speelt komende zondag het Vivezza Trio in de kerk aan het Kerk-

plein. Het trio bestaat uit Angélique Heemsbergen (piano),
Inger van Vliet (viool) en Nicole van Jaarsveld op de vleugel.

Op de foto is Sonja Tromp, dochter van dominee Tromp, achter de linker palm verdwenen. Haar
vader staat naast haar met zijn hoed in zijn hand. Wie de andere notabelen zijn is onbekend.
Wel is helemaal rechts bij de paal groenteboer Dalman te zien die een groentewinkel had op het
Dorpsplein 9. Foto: Ant. Bakels

Ack van Rooyen was subliem
Dat mogen wij zeker opmerken na een bijzonder concert in het

kader van Jazz in Zandvoort. Van Rooyen trad op in theater De

Krocht en werd begeleid door pianist Juraj Stanik, slagwerker
Joost van Schaik en Eric Timmermans op zijn contrabas.

Ack van Rooyen

Timmermans, tevens initiator van
deze concerten, genoot zichtbaar
van dit concert. Hij straalde geluk
uit en speelde met een ‘big smile’
op zijn gezicht! Het was dan ook

geweldig wat deze 85-jarige (!)
trompettist/flügelhornist uit zijn
mooie flügel haalde. Het warme
geluid van de ‘toeter’ vulde de
goed bezette zaal, met echte ken-

ners, dat was duidelijk.
Ook Stanik was zondag uitstekend op dreef. Met snelle solo’s en
warme intermezzo’s vermaakte
hij het kritische publiek dat zijn
spel duidelijk goed kon waarderen. Voeg daarbij het subtiele spel
van Van Schaik en de weer in topvorm verkerende Timmermans en
de middag kon niet meer stuk. De
verbale grappen van Van Rooyen
werden hogelijk gewaardeerd
net al het spel van het kwartet.
Een super middag waarvan een
van de kenners zei dat hij weer
eens ontzettend genoten had.
Komende maand is alweer het
laatste concert in de reeks voor
dit 13e seizoen Jazz in Zandvoort.
Dan komt de Italiaanse tenorsaxofonist Max Ionata naar
Zandvoort. Ook naar dat concert
mag men echt uitkijken!

Open dag bij Donna Corbani
Op zaterdag 25 en zondag 26 april is iedereen welkom in

het atelier van Donna Corbani aan de van Speijkstraat 104.
Er zijn maar liefst 40 kleurrijke olieverfschilderijen te zien

en een beeldentuin met bronze en aluminium sculpturen.
Tussen 12.00 en 18.00 uur is er vrij entree en een High Tea.

‘Devotion’ van Donna Corbani

Voor het eerst in 12 jaar heeft de
kunstenares zoveel werken bij
elkaar. Een deel van de collectie was jarenlang verhuurd of

tentoongesteld in het buitenland en is nu weer even terug in
het atelier. Zij reist graag voor
inspiratie en exposities. Haar

nieuwste schilderij “Devotion”
is beïnvloed door een mooie
rondreis in Bali.
De naamsbekendheid van
deze succesvolle Amerikaanse/
Zandvoortse kunstenares blijft
groeien op internationaal niveau. Corbani heeft een permanente plek tussen o.a. Warhol
en Picasso in de Wonderkamers
van het Gemeentemuseum
Den Haag. Tijdens de Kunst
10daagse in Bergen heeft zij
samen geëxposeerd met Nic
Jonk, de Cobra groep, en
met o.a. Rob Scholte de “Porsche
Art Box” gecreëerd. Afgelopen
jaar heeft Corbani ook samengewerkt met een televisie programma en 400 jaar Grolsch.
Tijdens de open dagen verteld
zij graag meer over haar laatste
projecten en kunstwerken.

Het Vivezza Trio doet haar
naam eer aan door het samenstellen van levendige en fantasierijke programma’s. Het biedt
complete concertprogramma’s
aan, maar aanpassingen aan de
zaal en/of het publiek zijn altijd
mogelijk. Tijdens de concerten
worden de werken omlijst met
gesproken toelichtingen door
de musici om zo het publiek
mee te voeren in hun persoonlijke verhaal achter de muziek.
Het trio begint dit Frans georiënteerde programma met
de ‘Suite’ van Darius Milhaud.
Dit repertoirewerk combineert
Franse klassieke muziek met
swingende Zuid-Amerikaanse
ritmes. De Argentijnse Astor
Piazzolla studeerde in Parijs en
kreeg daar de opdracht vooral
zijn voorliefde voor de tango
te laten horen. In ‘Invierno
Porteño’ laat hij de winter in
Buenos Aires horen. Het prachtige ‘Rêve d’enfant’ van Eugène
Ysaÿe voor viool en piano is om
bij weg te dromen. Het laatste
werk voor de pauze is de ‘Suite’

van Pierre-Max Dubois. Hierin
neemt de componist de luisteraar mee in een humoristisch
verhaal van speeldoosjes tot
koekoek.
Na de pauze beginnen ze met
‘l’Histoire du soldat’. In dit verhaal vertelt Igor Stravinski,
componist met een grote voorliefde voor Frankrijk, het verhaal
van een jonge soldaat die zijn
viool verkoopt aan de duivel
in ruil voor rijkdom. In ‘Reflets
et Clapotis’ laat Jean Paul
Davedral weerspiegelingen en
kleine spetters op water horen.
Na de mooie, impressionistische klanken in de ‘Première
Rhapsody’ voor klarinet en
piano van Claude Debussy
eindigt het programma met
de bekendste delen uit Bizet’s
opera Carmen.
Het concert in de Protestantse
kerk begint om 15.00 uur. De
deuren gaan om 14.30 uur open
en de entree, inclusief het programma, bedraagt € 5 per persoon.

Angst & gein op
Frankenstein
Komend weekend speelt de toneelvereniging Wim Hildering het stuk ‘Tante Bella’s Beautysalon’. Een week later

na deze fantastische klucht van de volwassenen is het de

beurt aan ‘de toekomst’ van de Zandvoortse toneelvereni-

ging. Zaterdag 25 april zal theater De Krocht het toneel zijn
van spinnenwebben, enge figuren en een groot kasteel. De
jeugdafdeling speelt dan ‘Angst & gein op Frankenstein’.
Weerzinwekkende figuren,
sinistere verschijningen van
de nacht en een grimmig kasteel zijn de ingrediënten voor
deze horrorkomedie, geschreven door M. Downing. Baron
Victor von Frankenstein heeft
genoeg van zijn huidige experimenten en begint een
praktijk in een kasteel in de
Karpaten. Aan zijn zijde staan
zijn vrouw, Ygor de gebochelde, Frau Kreutz en het monster.

Bijzondere gasten zullen zijn
praktijk bezoeken om de Baron
te vragen of hij hen van hun
vreemde gewoontes af te helpen. Maar gaat dat allemaal
goed?
Noteer zaterdag 25 april in uw
agenda en ga kijken hoe dit
afloopt! De kaarten zijn op de
avond zelf verkrijgbaar aan de
deur voor vijf euro. Dames en
heren, komt dat zien!
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Don’t feed
Nicht füttern
Niet voeren
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Meeuwen kunnen overlast veroorzaken. In deze tijd begint de nestbouw. De
overlast neemt dan toe en helemaal rond eind juni als de eieren zijn uitgekomen. Als bewoner kunt u zelf iets doen aan meeuwenoverlast.
U vindt hieronder een aantal tips.
• Voer geen meeuwen.
• Voorkom het maken van broedplaatsen zoals op daken door het leggen
van een net, het spannen van draden of plaatsen van pinnen en
prikkers. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is.
• Sluit uw afvalbakken goed af en zet uw gele vuilniszakken niet al de
avond ervoor op straat.
• Meld de meeuwennesten via meeuwen@zandvoort.nl.
Met uw melding krijgt de gemeente beter in kaart waar de
concentratiegebieden van meeuwen zijn.
• Kijk op www.zandvoort.nl/inwoner/meeuwen voor meer informatie.

Aanslagen
Alle aanslagen in de wereld
brengen mijn gedachten
sinds kort weer even terug
naar vroegere tijden. Naar
1997 om precies te zijn, toen
wij tijdens onze reis in Egypte
verbleven. Een groep van zes
terroristen, vermomd als
veiligheidskrachten, opende
het vuur op toeristen die net
uit de bussen waren gestapt
op het parkeerterrein bij de
tempel van Hatsjepsoet bij
Karnak in Luxor. Er kwamen
62 mensen om het leven,
waarvan 58 toeristen.
De aanslag vond plaats een
uur voordat koningin Beatrix
en Prins Claus hun staatsbezoek in Egypte begonnen. Op
dat moment maakten wij
een taxibusrit, juist op weg
naar diezelfde toeristische
Hatsjepsoet tempel!

Mandy Schoorl

Er ontstond paniek halverwege de rit. Het was stoppen en veel bellen door de
chauffeur. En weer stilstaan
langs de kant van de weg. Er
werden mensen opgepikt die
verschrikte gesprekken aangingen met de chauffeur. Wij
zaten op de achterbank en zagen dat er iets mis was. We
vroegen er voorzichtig naar. In
eerste instantie een ‘we don’t
know’ reactie, wat al snel
werd opgevolgd door ‘there
has been an accident’. En
ons uitstapje kon niet verder
doorgaan die dag, we moesten terug. Een ongeluk, wat
voor ongeluk? En helemaal:
waarom konden wij vanwege een ongeluk onze dagtrip
niet meer voortzetten? We
kregen het antwoord snel,
eenmaal terug in het hotel.
Het hele land was in rep en
roer. Een aanslag. We zijn de
volgende dag terug gegaan.
Ik heb nog een bebloede slipper gezien, verborgen onder
een steen, die in de grote
schoonmaak vergeten was.
En een kapotte bril. Ik stond
erbij en het voelde stil. Veel
herinneringen aan de tempel
zelf heb ik weinig. We hielden
’s avonds nog fijne gesprekken met marktkooplui. Twee
dagen later was ik jarig
en werd ik ten huwelijk
gevraagd. Soms is leven
pijnlijk schrikken… soms
champagnekaviaar.
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Pastoor Bart Putter (bijna)
helemaal thuis in Zandvoort
Zandvoort heeft sinds 1 maart een nieuwe pastoor: Bart Put-

ter. Tegelijkertijd is het een oude bekende, want hij kwam
eind vorig jaar als tijdelijk vervanger van pastoor Matthieu

Wagemaker, die een sabbatical nam. Nadat laatstgenoem-

de besloot om niet terug te keren naar de Agathakerk maar
weer in de studieboeken te duiken, werd pastoor Putter gevraagd als vaste pastoor in Zandvoort te blijven.

Pastoor Bart Putter in de Agatha kerk

Zodoende kent hij al een heleboel mensen in het dorp.
Wonen doet hij er nog niet,
maar dat duurt niet lang meer.
“De pastorie krijgt op dit moment een noodzakelijke opknapbeurt. Rond mei hoop
ik mijn intrek daar te kunnen
nemen.” Omdat Putter ook
pastoor is in Bloemendaal,
Overveen en Aerdenhout (de
BOAZ-parochies) zal hij niet
elke zondag de dienst kunnen
leiden. “Daarom ben ik zo blij
met pastor-diaken Gert Jan van
der Wal en pastor Nico Kerssens
die het team zijn komen versterken.” Een andere reden dat
hij zijn tijd goed moet verdelen,

is dat hij ook nog eens les geeft
aan de priester- en diakenopleiding in Vogelenzang en lid
is van de kerkelijke rechtbank
van het bisdom HaarlemAmsterdam, waar hij tevens
vicekanselier is.
Bart Putter is 38 jaar. Hij werd in
Heerhugowaard geboren. “Als
kind ging ik met mijn ouders
mee naar de Rooms Katholieke
kerk. Het is niet zo dat ik op mijn
zevende al wist dat ik priester
wilde worden, maar ik voelde
me wel thuis in de katholieke
kerk. Op mijn achttiende ben ik
in Vogelenzang met de priesteropleiding begonnen en in 2004

werd ik tot priester gewijd. Na
een deeltijdstudie in Duitsland
ben ik in 2005 naar Rome vertrokken, waar ik mijn studie
Cananiek Recht heb voortgezet.
Dat was een mooie en leerzame periode. Omdat alles in het
Italiaans was, moest ik die taal
heel snel leren. Na het halen van
mijn doctoraat ben ik in 2008
weer terug naar Vogelenzang
gegaan en nu ben ik dus sinds
kort als pastoor verbonden aan
de BOAZ-parochies.”
Tot het moment dat Putter als
invaller in Zandvoort belandde,
kende hij de badplaats niet. “Ik
was er alleen wel eens langs
gefietst tijdens ritjes door de
duinen. Maar inmiddels heb
ik het dorp leren kennen en ik
moet zeggen dat het een geweldig fijne plaats is.” Ook met
de Zandvoorters heeft hij van
nabij kennis gemaakt. “Aardige
mensen, die heel direct zijn.
Daar houd ik wel van.”
Waar hij ook van houdt is de
Agathakerk. “Het is net als de
watertoren, een baken van
Zandvoort. Je ziet de toren al
van verre. Hoort helemaal bij
het dorp. En natuurlijk ben ik
heel trots op ons eigen kerkkoor.
Prachtig om te horen.”
Op 26 april is de installatieviering van pastoor Putter met na
afloop een receptie. Die vindt
plaats in Overveen, maar alle
Zandvoorters zijn daar, zo zegt
de pastoor uitnodigend, van
harte welkom.

Komende dinsdag weer
gemeenteraadsvergadering
Komende dinsdag is de volledige gemeenteraad weer bijeen
om een aantal besluiten te nemen. Tijdens de commissiever-

gaderingen zijn een aantal ‘kwesties’ als ‘geen hamerstuk’ gekwalificeerd, die daardoor opnieuw moeten worden besproken om tot besluitvorming te komen.
Allereerst moet de zendtijd
van de lokale zendgemachtigde, Zandvoortse Omroep
Organisatie ZFM, opnieuw
vastgesteld worden. Dat is normaal gesproken een hamerstuk.
Maar ook moet er geld worden
overgemaakt. De Tweede Kamer
heeft een motie aangenomen
die zegt dat per wooneenheid
€ 1,25 moet worden overgemaakt. Met dat geld is rekening
gehouden via de begroting. Dat
is echter anders dan voorheen.
Toen moest er via het aantal gezinnen betaald worden en dat
zijn er in Zandvoort toch wel
een hoop meer.
Verder vraagt het college
€ 80.000 aan de raad om het
archief van 1999 tot 2008 te
inventariseren zodat het kan
worden overgebracht naar het
Noord-Hollands Archief als
gemeentelijk archiefbewaarplaats. Het Plan van Aanpak

fiscaal parkeren komt ook ter
tafel. Ter uitvoering van de in
november 2014 aangenomen
motie ‘winterparkeren’ wordt
de raad verzocht het plan van
aanpak fiscaal parkeren vast
te stellen. Ook wordt de raad
gevraagd mee te gaan met
het nieuwe Milieubeleidsplan
en wordt Jerry Kramer (VVD)
voorgedragen om voorzitter te
worden van een raadscommissie. Kramer heeft aangegeven
om de teruggetreden Ruud
Sandbergen (D66) op te willen
volgen.
De vergadering, die om 20.00
uur begint, is in de raadszaal
die te bereiken is via het bordes op het Raadhuisplein. De
deuren van het raadhuis gaan
om 19.30 uur open. De vergadering is in zijn geheel te volgen
via de gemeentelijke stream en
ook ZFM zendt de vergadering
volledig uit.

BB & The Soulmates
Vorige week zaterdag trad BB & The Soulmates, zoals de

naam aangeeft een ‘soul’ band, op in café Neuf. Het werd
een feest van herkenning voor jong en oud.

Cursus Mindfulness bij Pluspunt
Vanaf 28 mei start Pluspunt met een cursus Mindfulness
onder leiding van Rick Shamier. Shamier is mindfulness

trainer en NLP-coach. Hij geeft al enkele jaren Mindfulness
training in de regio Zuid-Kennemerland.
“Ik moet nog zoveel doen!”
Wanneer zei jij dit voor het
laatst? Of dacht je het net voordat je dit begon te lezen? Voor
je het weet, vliegt de tijd voorbij
en ben je straks ‘te laat’! En als
je niet goed oplet, loop je jezelf
voorbij en kom je vroeg of laat
‘jezelf tegen’. Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’. Het is
de vaardigheid om in het hieren-nu te zijn, zonder oordeel.
Iedereen kan het leren.
In 6 bijeenkomsten oefen je
met bewuster ademhalen, het
richten van de aandacht en ge-

waar zijn. Je krijgt praktische
handvatten om anders om te
gaan met piekergedachten en
ongewenste emoties. En hoe je
dit op ieder moment van de dag
kan toepassen.

om deel te nemen aan deze
cursus. Voorkennis is niet nodig.
Aan te raden is om gemakkelijk
zittende kleding aan te trekken.
De cursus in Pluspunt is iedere
donderdag van 28 mei t/m 2
juli, van 19.30 tot 22.00 uur. De
kosten zijn € 80. Voor meer informatie en aanmelding: www.
pluspuntzandvoort.nl
BB & The Soulmates in café Neuf

Want niet alleen de ‘oude’ soulnummers kregen volop de aandacht, ook de wat modernere
nummers werden vooral door
de jongere toeschouwers uit
volle borst meegezongen.

In de cursus Mindfulness is er
aandacht en ruimte om nu stil
te staan bij zaken die écht belangrijk voor je zijn. Opnieuw
(leren) luisteren naar de signalen van je lijf, de waarde van
je gedachten en de taal van je
hart.
Iedereen is van harte welkom

Rick Shamier

Een geweldige groep, met een
uitstekende zanger, speelde
dus herkenbare muziek die het

aanwezige publiek hoog kon
waarderen. BB & The Soulmates
heeft ook een Zandvoortse ‘link’:
de gitarist woont in ons mooie
dorp! Een mooi initiatief van
de eigenaren van café Neuf, die
tegelijkertijd bekend maakten
dat er volgende maand weer
een gratis concert zal worden
georganiseerd.
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Gemeentelijke publicatie week 16 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 15 en
de verdere in week 15 door het college genomen besluiten
zijn in week 16 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

maakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Aanvraag Horeca-Exploitatievergunning
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 april 2015
De onderwerpen van deze vergadering:
Bespreekstukken
Zendtijdtoewijzing ZFM
Uitbesteden inventarisatiewerkzaamheden archief 19902008
Plan van Aanpak Fiscaal Parkeren
Milieubeleidsplan
Benoeming voorzitter raadscommissie
Lijst ingekomen post
Verslag 24 maart 2015
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De vergadering begint om 20.00 uur
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag”).

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Van Lennepweg 34, plaatsen dakkapel, ingekomen 03 april
2015, 2015-VV-067.
- Haltestraat 51, gedeeltelijk vervangen dak en optrekken
achtergevel, ingekomen 03 april 2015, 2015-VV-068.
- Celsiusstraat 36, kappen boom voortuin, ingekomen 03
april 2015, 2015-VV-069.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden ge-

Uitslag Paaspuzzel
In aanloop naar Pasen hebben de lezers drie weken lang kunnen puzzelen met de Paaspuzzel
van De Zandvoortse Courant. Zowel per mail als
per post stroomden de inzendingen binnen.
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- Brederodestraat 44
Belanghebbenden in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen hun reactie tot en met 1 mei 2015 schriftelijk
kenbaar maken en richten aan de burgemeester van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Ronald Ketellapperstraat 4, afwijken bestemmingsplan
voor uitoefenen beroep aan huis, verzonden 08 april 2015,
2015-VV-041.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Louis Davidscarre 4, plaatsen luifel, verzonden 10 april
2015, 2015-VV-039.
- Kerkstraat 8, afwijken van het bestemmingsplan voor
schenken koffie en thee, verzonden 10 april 2015, 2015-VV031.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Evenementenvergunning

Er is een evenementenvergunning verleend aan de heer E.
Hilbers voor de Open Lucht Vismaaltijd op vrijdag 12 juni
2015.

Verkeersbesluiten

31 maart 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk
OB/CT/2014/11/000401 voor de Eltzbacherstraat. Het verkeersbesluit houdt in dat er een Algemene Gehandicapten
Parkeerplaats verplaatst wordt van het Stationsplein naar
de Eltzbacherstraat en dat daar één aan toegevoegd wordt.
Daarnaast worden twee oude taxistandplaatsen van het
Stationsplein verplaatst naar de Eltzbacherstraat. Fietsers
worden uitgezonderd van het eenrichtingsverkeer op de
Eltzbacherstraat.
Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

De uitkomst ging dit jaar over een best gevoelig, actueel onderwerp.
De slagzin die gevormd moest worden uit de letters in de advertenties was:

De motor van onze economie draait niet op windmolens
Uit de vele goede inzendingen zijn vijf winnaars getrokken die een VVV Geschenkbon ontvangen.
Alle winnaars hebben inmiddels hun prijs toegestuurd gekregen.
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Vanwege het 10 jarige bestaan van de Zandvoortse Courant blikken wij wekelijks terug in de

tijd en kijken wij wat er tien jaar geleden in de krant stond. Deze week is de keus gevallen op
het artikel uit week 10 van 2005 met als titel: ‘De 8sprong; nog even en dan is het zover’.

De 8sprong; nog even en dan is het zover
Deze kop van het artikel uit 2005 geeft aan dat acht jongeren met een beperking, in de

leeftijd van 21 tot 28 jaar, al acht jaar wachten op een locatie in Zandvoort die in de Post-

straat wordt gebouwd. Dat het zolang heeft kunnen duren heeft verschillende redenen
maar eindelijk is er een sloop-en bouwvergunning van de gemeente afgegeven. Onze
vraag of de ouders en de jongeren nog steeds gelukkig zijn met hun keus, stellen wij aan
Evert van der Mije, vader van een van de jongeren die wonen in de 8sprong.

gegeven zijn of haar eigen dingen te doen.
Heel belangrijk is tevens dat het
complex midden in het centrum
staat, dicht bij alle voorzieningen en te midden van andere
Zandvoorters. Dit bevordert de
integratie van bewoners in de
maatschappij en maakt het leggen van contacten makkelijker.
“We willen andere ouders die
zelf de woonplek en woonvorm
van hun kind willen bepalen dan
ook adviseren hun droom na te
jagen en aan de slag te gaan”,
zegt Van der Mije, “vanuit onze
vereniging zijn wij graag bereid
iedereen hierbij terzijde te staan
en de weg te wijzen.”

Zelfstandig

De bewoners van de 8Sprong gezamenlijk aan het ontbijt

Waarom het uiteindelijk zo lang
heeft geduurd, legt Van der Mije
in het kort uit. “Na intensieve
samenwerking met architect
Hans Wagner, de EMM en de gemeente Zandvoort kreeg onze
stichting in 2005 eindelijk een
bouwvergunning. De ouders
waren ontzettend blij dat de realisering van hun droom echt in
zicht kwam, zij gingen ervan uit
snel te kunnen gaan bouwen.
Toch heeft de werkelijke realisering nog extra veel van hun doorzettingsvermogen gevergd. Door
diverse tegenvallers kon de bouw
pas ruim 2,5 jaar later, in oktober
2007, van start gaan. En zelfs

toen de bouw al was begonnen,
werden zij nog geconfronteerd
met het ellendige feit dat de aannemer failliet ging. Uiteindelijk
betrokken de 8 jongeren eind
maart 2009 het pand waar zij
onder professionele begeleiding
op zichzelf konden gaan wonen.”

Bijzondere woonvorm

Het bijzondere aan deze woonvorm is de kleinschaligheid, alle
bewoners hebben een klein
eigen appartement, met een
aantal gezamenlijk te gebruiken
ruimtes zoals woonkamer, keuken, kelder en berging. Verder zijn
alle benodigde voorzieningen zo-

als een slaap/werkruimte voor de
externe begeleiding aanwezig.
De jongeren hebben dus zowel
privé als gezamenlijk diverse
ruimtes ter beschikking.
Zij ontbijten doordeweeks niet
altijd met iedereen tegelijkertijd omdat ze op nogal verschillende tijden worden opgehaald
of de deur uitgaan om naar hun
dagbesteding of werk te gaan.
‘s Avonds wordt er wel bijna altijd
gezamenlijk gekookt en gegeten.
Ook in het weekend wordt ernaar
gestreefd zo veel mogelijk samen te ondernemen. Anderzijds
wordt iedereen de mogelijkheid

In de zes jaar samen wonen is
een deel van de bewoners absoluut zelfstandiger geworden.
De ruimtelijke omgeving van
de 8sprong heeft daar, naast de
persoonlijke begeleiding, gelukkig heel veel aan bijgedragen.
De voorzieningen en winkels zijn
makkelijk en redelijk verkeersluw
en veilig te bereiken. Ook een
keertje alleen en zonder begeleiding naar de bioscoop is voor een
enkele bewoner mogelijk geworden. Een bewoner gaat dagelijks
zelfstandig met de trein naar het
werk en sommigen gaan zelfs regelmatig met een OV-taxi naar
het tennissen of de disco! De
begeleiding weet echter altijd
waar een jongere naar toe is en
houdt dus altijd in de gaten of
alles goed verloopt.

Goede Begeleiding

Er is een groep van ca. 8 professionele begeleiders die in roosters de dagelijkse (ook ‘s nachts)
begeleiding verzorgt. Tot begin
2014 werd deze begeleiding door
de Hartekamp Groep geleverd.
Omdat deze zorginstelling ech-

www.zandvoortsecourant.nl

ter onverwacht, en zoals niet met
de vereniging afgesproken, te
veel overhead ging vragen, is er
na enig zoeken een andere, veel
kleinere zorginstelling genaamd
WoonDroomZorg gevonden. Een
viertal van de oorspronkelijke en
ervaren begeleiders zijn overgestapt naar deze voor hen nieuwe
werkgever om zo de voor de jongeren erg belangrijke continuïteit in de begeleiding te waarborgen. Deze vorm en omvang van
begeleiding zullen de bewoners
altijd nodig blijven houden.
Verder is het vermeldenswaardig
dat er onlangs een andere vervoerder voor 5 jongeren is gecontracteerd. Ook dit hield verband
met de zo nuttig mogelijke besteding van de door de overheid
via de PGB’s beschikbaar gestelde
middelen. Daarom is Connexxion
verruild voor de goedkoper opererende BIOS-groep, die nu de
dagelijkse ritten naar en van de
dagbestedingslocaties van deze
jongeren verzorgt.

Droom is uitgekomen

“Wij zijn als ouders en als vereniging uiteindelijk nog steeds zeer
tevreden en blij dat, niet alleen
door onze eigen inzet en ons
uiterst zorgvuldige beleid, maar
vooral ook dankzij de mentale
steun en de financiële bijdragen
van vele personen, organisaties
en bedrijven, de continuïteit van
de 8sprong is gewaarborgd. De
veilige eigen woonplek voor onze
jongeren en daarmee de droom
van alle ouders van onze vereniging Zorg aan Zee komt voorlopig
niet in gevaar”, aldus een tevreden Evert van der Mije. Na in totaal 12 jaar hebben de jongeren
op zondag 29 maart jongstleden
het heuglijke feit gevierd dat zij
inmiddels 6 jaar naar tevredenheid in hun appartementencomplex ‘de 8sprong’ wonen.

‘Brabo neger’ was klapstuk van de avond
Steve Brunswijk was ontegenzeggelijk het klapstuk van de

avond tijdens de op een na laatste Comedy Night in restaurant eb & vloed. Een half uur lang kwamen de leukste grappen en grollen als een spraakwaterval uit de mond van deze
zichzelf ‘Brabo neger’ noemende Brunswijk.
Het is al een aantal maanden
duidelijk dat de Comedy Night
bedoeld is om aanstormend
talent en gelauwerde stand
up comedians de kans te geven
nieuwe grappen uit te proberen. Soms lukt dat totaal niet
en een andere keer giert het

publiek van het lachen.
Zo was een artiest zondagavond opeens zijn tekst kwijt.
Al schutterend maakte hij
vroegtijdig een einde aan zijn
optreden. Kan gebeuren op
dit soort avonden. Het werd

ruimschoots goedgemaakt
door Brunswijk. Organisator en
presentator van deze avonden
is Said El Hassnaoui, die deze
keer ook een behoorlijke duit in
het zakje deed, net als ‘Haagse
Paul’.
Komende 10 mei is de finale
van een winterseizoen lachen
in eb & vloed. Volgens eigenaresse Suzanne Jansen zullen
waarschijnlijk vanaf oktober
de lachsalvo’s weer door haar
restaurant rollen!

Steve Brunswijk noemt zichzelf een ‘Brabo neger’

15

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Hang- en sluitwerk, kluizen,
veiligheidstrips en advies

www.shslotenservice.nl

REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Voor de leukste en
gezelligste bloemen en planten!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

APK Nu:
all-in € 19,95!!!
Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

autoBANDEN
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s

Accu
aanbieding:

• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

vanaf € 54

incl. montage en btw
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
E. autobedrijfkarimo@planet.nl
 023-5730962

Tijden en locaties bekend voor bijeenkomsten
retail, horeca en vastgoed
In 2014 is de Retail- en Horecavisie van Zandvoort vastgesteld. Doelstelling daarvan:
een compact centrum (inclusief strand) met thema’s en van hoge kwaliteit.
Dat klinkt leuk, maar wat betekent dat in de praktijk? Hoogste tijd voor concrete acties!
De maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsconvenant,
dat we op 21 juni gaan ondertekenen. U bepaalt mede wat erin komt te staan.
Hoe? Door mee te doen op de volgende momenten.



maandag
			

16 maart Algemene kick-off
15-17u

maandag
			

23 maart Themabijeenkomst vastgoed en makelaardij
15-17u

maandag
			

30 maart Themabijeenkomst retail
20-22u

maandag
			

13 april
15-17u

Themabijeenkomst horeca

maandag
			

20 april
20-22u

Themabijeenkomst bewoners
Café De Overkant (Blauwe Tram) - Louis Davidscarré 1

maandag

11 mei
15-17u

Algemene afsluiting
Restaurant Eb & Vloed - Badhuisplein 2-4

			






Check ook facebook.com/ondernemersloketzandvoort.
Iedereen is altijd welkom, u kunt zo aanschuiven. Heel graag tot ziens!
Met ondernemende groet,

Pascal Spijkerman
Kwartiermaker DNA, Retail en Horeca
p.spijkerman@zandvoort.nl
06-41016025
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Politiek verslag

Commissie Bestuur en Middelen, d.d. 7 april

PvdA en Sociaal Zandvoort trekken
zich terug uit kerntakendiscussie
Op de agenda van de commissievergadering Bestuur en Middelen op 7 april stonden een
aantal punten die veel discussie ontlokten. De rekenkamer deed een handreiking intergemeentelijke samenwerking, de zendtijdtoewijzing van ZFM gaf onverwachts problemen,
het uitbesteden inventarisatiewerkzaamheden archief 1990-2008 wierp veel vragen op.
Verder konden de PvdA en SZ zich niet vinden bij de uitleg van de coalitie om het raadsprogramma eventueel na de kerntakendiscussie in te vullen. Bij het laatste agendapunt,
inbreng voor kerntakendiscussie, verlieten PvdA en SZ de raadszaal.
Bij het punt Handreiking rekenkamer, over de verkenning
en handreiking voor de ambtelijke samenwerking tussen
Zandvoort en Haarlem werd er
flink vooruit gelopen op agendapunten die pas later aan de
orde kwamen. Daardoor verliep
het een en ander erg rommelig.
De OPZ vond het een heldere en
zinnige handreiking waarbij de
kosten omlaag zouden gaan.
Met name PvdA en GBZ waren
het daar niet mee eens en vooral
GBZ vroeg zich af of het college
wel goed bezig was met de verzelfstandiging van Zandvoort.

Eerste evaluatie
ambtelijke samenwerking

Wethouder Gerard Kuipers gaf
een korte uitleg over het sociaal
domein en het vervolg ervan.
In mei wordt er gekeken naar
de uitkomst en in september
komt er een vervolgtraject. De
VVD merkt op waarom een bijlage niet openbaar is en wat het
nut is van een evaluatie omdat
het college kennelijk al op andere terreinen bezig was met
ambtelijke samenwerking met
Haarlem.

Verlenging zendtijd ZFM

De penningmeester van ZFM Ivo
Bos sprak namens de lokale omroep en had een paar prangende
vragen over de financiën. Want

voor januari 2015 wordt er niet
meer gesproken van wooneenheden maar van huishoudens,
wat betekent dat er een tekort
in de ZFM begroting zou komen
van 41% omdat er minder huishoudens zijn dan wooneenheden. Ook de bijdrage van €1,25
was niet correct. Omdat het
college het advies voor 24 april
terug dient te sturen naar het
Commissariaat voor de Media
werd voorgesteld om de financiën los te koppelen van het positief advies.

Archief 1990-2008

Wethouder Gert Jan Bluijs
vraagt de raad een krediet van
€ 80.000 te verlenen voor het
Overbrengen van het 18 jaar
(1990-2008) oude papieren archief naar het Noord-Hollands
Archief. Het is regulier werk wat
door de jaren heen is blijven liggen en nooit is meegenomen in
de begroting. PvdA en VVD vroegen zich af waarom het uit de
algemene reserve moet en zien
het liever bij de begroting terug.

Brieven inzake
raadsprogramma

Gert Toonen (PvdA) en Willem
Paap (SZ) vragen in een brief
aan de coalitie wat de oorzaak
is van het niet invullen van een
concept raadsprogramma, dat
na een jaar nog steeds niet rond

is. De coalitiepartijen schreven in
hun brief dat door onvoorziene
omstandigheden zowel in het
gemeentebestuur als in persoonlijke sfeer er steeds een herstart
heeft plaatsgevonden. Inmiddels
is er een start gemaakt met de
kerntakendiscussie en vinden zij
een raadsprogramma eventueel
niet meer zo noodzakelijk. Zij
stelden voor het college te verzoeken om het coalitieakkoord te
gebruiken bij de beleidsagenda.
De PvdA reageerde fel op het
voorstel en Toonen vroeg zich af
welk nut het raadsprogramma
heeft als men het na de kerntakendiscussie opstelt. Tevens vond
hij dat het college daarmee een
vrijbrief krijgt om te ‘graaien’.
Na een uur discussiëren over en
weer zagen Toonen en Paap er
geen heil meer in en trokken zich
terug uit de kerntakendiscussie
door de raadszaal te verlaten.

Inbreng kerntakendiscussie

Naar aanleiding van de brief
van D66, waarin een toelichting
wordt gevraagd van de financiële positie in relatie met de kerntakendiscussie, gaf wethouder
Bluijs een korte en duidelijke uitleg. Na de raadsdiscussie moet
er in ieder geval overeenstemming zijn ontstaan over wat de
gemeente Zandvoort aanvaardbare ratio’s vindt ter bepaling
van de financiële positie.

2e editie van STORMLOOP
De Obstacle Run vindt zaterdag 18 april plaats op Circuit Park Zandvoort en het omliggende,
heuvelachtige duingebied. Duizenden sportievelingen leggen een stormbaan van 6, 12 of 18
kilometer af terwijl zij verschillende obstakels overwinnen.

vaak garant voor frisse en stevige tegenwind.

De stormbaan met 41 obstakels
loopt dwars door het Circuit
Park heen, waardoor er afwisselend over asfalt, door grind-

bakken en mul zand wordt gelopen. De omliggende duinen
zorgen voor pittige klimmetjes.
De nabijheid van de zee staat

Naast dat het een prachtige
dag voor de deelnemers wordt,
is er ook voldoende te bekijken
en te doen voor mensen die
niet deelnemen aan de run!
Toeschouwers mogen het gehele terrein op. Bij het start/finish terrein op de paddock is er
muziek, staan er verschillende
stands en is er een uitgebreide
keuze aan hapjes en drankjes.

Reisverslag - deel 1

door Mandy Schoorl

“Who lives sees much.
Who travels sees more.”
(Arab Proverb)

Reizen is ontdekken, beleven en leren zien. Het is van
andere leefwijzen opsteken en spannende activiteiten
ondernemen. Rituelen en spiritualiteit opsnuiven. Het
hoofd legen en waarnemingen als film laten afspelen!
Het is dan ook fascinerend dat wij al jarenlang naar de
mooiste en verrassendste uithoeken van de wereld hebben mogen koersen. Afgelopen december was het ons
wederom een kleine maand gegund. Dit keer naar Thailand en Laos.
Thailand, het land van de
eeuwige glimlach! Van
tempels en pagodes, van
stoepa’s en kloosters. Het
land van handen wassen
en tuk-tuks. En van eetstalletjes op straat, waarbij we
de versnaperingen opaten
uit kleine plastic zakjes, met
satéprikker in onze hand. Van
heerlijke, befaamde voetmassages tot Thaïse knuisten pijniging. Het land van
nagel- en beautysalons, en
reinigings- en lichaamsrituelen, waarbij de ‘snail facial’
als opvallend mag worden
genoemd. Van ondergaande
zonbeelden voor postermooi
fotoformaat tot flatscreen
tv-schermen die in geen enkel woonvertrek ontbreken!
Het land waar orchideeën
symbool staan voor geluk.
En zoals in vele landen in de
wereld, lijkt ook in Thailand
de smartphone een zichtbaar 1e levensbehoefte te
zijn. Het ding zit bij een ieder
aan hun handen vastgeplakt.
In schril contrast met de lieflijke altaartjes, met offergaven, als eerbetoon en dank
aan Boeddha: de ontwaakte,
degene die volgens de bevolking een allesomvattend
inzicht heeft.

goud wat er blinkt. Op aanraden proefden we ‘Massaman
Khai’, een typische Thaïse
(moslim oorsprong) curry
met malse kip, cashewnoten
en kruidige kaneelsmaak. En
werden betoverd door de
‘Pamper a Pachyderm Day’
(= verwen de dikhuidigen
dag) bij Elephant Nature
Park. Al wandelend door de
bergen net buiten Chiang
Mai met de grote kolossen
naast ons, ons door groene
valleien, bossen en langs wateren begevend. Waar de olifanten met verzorgers (mahouts) rustig door stapten en
de banaantjes gretig aftrek
vonden. Soms een prachtige
stilstaande pose in een bijna
mistroostige groene ambiance tegen actieve uitzichten
als de dieren zich wensten te
verkoelen door onze emmer
waterdouchestralen en zichzelf daarna een genietend
modderbad cadeau gaven
om zich mee te beschermen
tegen de zon. Ongekend en
uiterst bijzonder! Het summum van levensgeluk! De
natuur in tevreden ornaat.
Volgende week o.a. onze
dromerige boottocht over
de Mekong.

We voeren met een ‘private
shuttleboat’ vanaf de aanmeerplek voor ons hotel
in Bangkok, over de Chao
Phraya River, naar het bedrijvige stadshart waar eten koken een liefdevolle dagtaak
is. En reden in Chiang Mai
met de typische ‘songtaew’
(= een rode pick-up truck met
2 banken tegenover elkaar in
een overdekte laadruimte)
de steile berg op naar Wat
Doi Suthep, dat volgens zeggen de mooiste tempel van
Noord-Thailand is. En niets
is minder waar. Het is alleen
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Zandvoorts poetsbedrijf naar de beurs
Waar een klein bedrijf groot in kan zijn. Quality Clean Auto
Care, het autopoets bedrijf dat al sinds 1994 in Zandvoort

gevestigd is, staat vanaf donderdag 16 april voor maar

liefst vier auto-importeurs op de AutoRAI in Amsterdam.
In 2012 kreeg het bedrijf van Ron Swart een opdracht van
Opel Benelux voor de Bedrijfsauto RAI, deze maand is het

poetsbedrijf op de AutoRAI aan het werk voor de merken
Nissan, Subaru, Opel en Tesla.

Quality Clean Auto Care actief op de komende AutoRAI

Ron Swart, eigenaar van Quality
Clean Auto Care: “We zijn gevraagd door de importeurs om
de automobielen optisch te
onderhouden en de stands na

sluiting te reinigen. Dit houdt
in dat de wagens er continu
piekfijn uitzien voor het publiek.
Daar zijn we als klein bedrijf
heel trots op omdat deze auto-

shows vaak aan grote schoonmaak organisaties worden aanbesteed en je dus niet zomaar
gevraagd wordt voor dit soort
grote projecten.”
Ruim 250.000 bezoekers worden dit jaar verwacht op de
AutoRAI. “Dit is wel mijn mooiste project”, aldus Swart, die wel
van een uitdaging houdt. “Vaak
denken mensen dat iedereen
een auto kan poetsen maar er
komt zeker meer bij kijken dan
je denkt. Voor een gemiddelde
poetsbehandeling zijn we al
snel zes a zeven uur bezig. De
auto’s op de beurs moeten er
echt super uitzien natuurlijk en
daar geven wij ons visitekaartje
aan af.”
De AutoRAI is van 16 t/m 26
april. In die periode is de vestiging in Zandvoort even minder
bezet, maar vanaf 28 april is het
Zandvoortse poetsbedrijf weer
helemaal operationeel. “Dan
staan we weer zoals altijd voor
iedereen klaar die voor de zomer een mooi gepoetste auto
wil hebben.”

Jonge Zandvoorters in DRDO
Na Zandvoorter Youri Verswijveren, die via allerlei baantjes

en klussen zijn hobby financiert en het afgelopen seizoen

in de Mazda MX5 Cup heeft gereden, gaat nu ook het drietal Thim Koemans, Jorn van der Kuil en Bouke van Steen
meedoen in de DRDO. Dat is het kampioenschap wat georganiseerd wordt door de rensportschooleigenaren van de
DRDA Dillon Koster en Danny van Dongen.

De BMW E30 van Thim Koemans van DS-Racing team

“De auto waarin we rijden is
een BMW E30”, vertelt Thim
Koemans. Hij is de zoon van
Don Koemans die in 2003
overleed aan de gevolgen van
een bacteriële infectie. Het verbaast Thim zelf niet dat hij de
voorliefde van zijn vader heeft,
die bekendheid heeft weten te
verwerven met Autoland dat
onlangs ook is gestopt met de
18

bedrijfsactiviteiten. “Als tweejarig jongetje werd ik door mijn
vader al uit bed gehaald als er
een Formule 1 race plaatsvond
midden in de nacht”, vertelt hij.
Jorn van der Kuil vormt samen
met Bouke van Steen en Thim
de equipe. Voor een aantal autosportliefhebbers is ook Jorn
geen onbekende. Enkele jaren

terug heeft hij samen met
de al eerder genoemde Youri
Verswijveren en Justin van
Densen een weekend met het
B-model van de Suzuki Swift
gereden tijdens de Finaleraces.
Zij kregen destijds die gelegenheid om het startveld van deze
cup wat voller te maken. “Ik heb
er wel een cursus voor moeten
doen. Die heb ik zelf betaald
waarvoor ik als afwasser een
zomer lang op het strand heb
gewerkt om het te kunnen te
betalen”, zegt Jorn.
Het drietal gaat met een BMW
E30 rijden van Raimond van
Steen, de vader van Bouke. De
auto is dezelfde waarmee Ard
Keff jarenlang zijn kampioenschappen heeft weten te behalen. Lange tijd hebben de
liefhebbers de sponsoring niet
rond weten te krijgen, maar
voor 2015 is dat nu eindelijk wel
gelukt. Er is ook bewust voor
de DRDO gekozen, omdat deze
series financieel makkelijk te
doen is. Het drietal gaat zeven
races rijden. Vijf op Zandvoort,
één op Assen en één op Zolder.
De wagen is vormgegeven
door Design Styling. Het is ook
waarmee de vrienden te vinden zijn op Facebook via DSRacing.

Nieuwe Safety Car op
Circuit Park Zandvoort
Met de Paasraces startte traditioneel het nieuwe autosportseizoen op Circuit Park Zandvoort. Tegelijkertijd werd een

nieuwe Safety Car op het circuit in gebruik genomen: een

BMW M6 Coupé. De basiskleur is wit in combinatie met de

bekende huiskleuren van BMW Motorsport: lichtblauw, donkerblauw en rood.

De nieuwe BMW Safety Car | Foto: Rob Blank

De Safety Car wordt tijdens nagenoeg alle evenementen op
Circuit Park Zandvoort ingezet
door de wedstrijdleiding om de
maximale veiligheid van de deelnemers in geval van calamiteiten te kunnen waarborgen. Een
ding is zeker, de bestuurder van
deze M6 heeft dankzij de 560 pk
sterke 4,4-liter V8-biturbomotor
onder alle omstandigheden voldoende kracht aan boord.

Safety Car voor assistentie

Al in 1911 werd in Amerika onder
de aanduiding ‘Pace Car’ een productieauto gebruikt om assistentie te verlenen tijdens de eerste

editie van de 500-mijlsrace van
Indianapolis. In de Formule 1 was
er pas in 1973 voor het eerst sprake van een ‘Safety Car’. Sindsdien
is het fenomeen in vrijwel elke
raceklasse gemeengoed geworden. Mocht zich tijdens een race
een ongeval voordoen, dan kan
de ‘Safety Car’ na een beslissing
van de wedstrijdleiding in actie
komen. Deze auto voert dan het
veld aan en leidt de deelnemers
op gematigde snelheid aan de
plaats van het ongeval voorbij,
zodat de betrokken voertuigen
snel kunnen worden verwijderd
en indien nodig hulp kan worden
verleend aan de coureurs.

Handbal

Verdediging was
de Achillespees
In de uitwedstrijd tegen VOS in Amsterdam was de verdediging de Achillespees voor de Zandvoortse handbaldames van

ZSC. Diep in de tweede helft moesten zij toezien hoe de thuisploeg een voorsprong van 4 punten nam en deze vasthield tot
het laatste fluitsignaal. VOS was de betere met 19-15.
“Het was heerlijk weer om te
spelen en we begonnen goed
aan de wedstrijd. We kwamen op voorsprong maar de
dames van VOS hielden de
aansluiting en wisten eind
eerste helft de voorsprong te
pakken. Met de rust stond het
10-9 voor VOS”, zei Martina
Balk. Ook de tweede helft ging
het gelijk op maar aan het
eind verslapte haar ploeg een
beetje. Vooral verdedigend

lieten ze teveel gaten vallen.
“Zij voerden het tempo in de
slotfase nog wat op en wisten nog uit een aantal break
outs te scoren waardoor het
uiteindelijk 19-15 voor VOS is
geworden”, aldus Balk.
Komende zondag spelen de
dames opnieuw een uitwedstrijd. Om 14.20 uur zijn de dames van Vriendschap/TOB in
Amsterdam de tegenstaders.
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Schoolvoetbal

Hockey - Heren

Scholenkampioenschap gewonnen
door Nicolaasschool

De Nicolaasschool is afgelopen dinsdag schoolvoetbal kampi-

oen 2015 geworden. Zowel de meisjes als de jongens eindigden als tweede, hetgeen genoeg punten opleverde voor het

algeheel kampioenschap. De Nicolaasschool volgt de Mariaschool op die vorig jaar de grote beker kreeg overhandigd.

Dat de jongens van de Oranje
Nassauschool 1 kampioen zouden worden werd al snel duidelijk. Met groot gemak wonnen
ze uiteindelijk alle vijf wedstrijden. Alleen tegen de Nico
laasschool was het even spannend, die werd slechts met
2-1 gewonnen. Bij de meisjes
kwam er een verrassing uit de
bus. De Duinroosschool maakte een primeur mee. De dames
hadden voor zover bekend nog
nooit het toernooi gewonnen.
2015 werd hun jaar. Van harte
gefeliciteerd hiermee namens
de Zandvoortse Courant!

ZHC herenteam blijft
meedoen om de titel
Het herenteam van ZHC heeft zondag laten zien dat er ter-

dege met ze rekening gehouden dient te worden. In een on-

vriendelijke wedstrijd, met een aantal gele kaarten (=tijdstraf), hielden de Zandvoorters het hoofd koel en strafte MHC

Amstelveen 4 voor hun gedrag af door met 5-2 te winnen op
Duintjesveld.

Volledige uitslag

Nicolaasschool op het bordes

Kampioen bij de meisjes
werd de Duinroosschool en
bij de jongens streek Oranje
Nassauschool 1 met de eer. De
prestigieuze Sportiviteitprijs
van de Sportraad Zandvoort
was voor de meisjes van Oranje
Nassauschool 1 en bij de jongens ging die naar het team
van de Hannie Schaftschool.
De schoolkampioenschappen
van Zandvoort worden per
definitie altijd goed bezocht,
zo ook het afgelopen toernooi

op de velden van het gastvrije
SV Zandvoort. Spreker van
dienst John Lemmens memoreerde de twee dagen als
mooi maar wel wat fris. Op
maandag moesten de jongens
en meisjes, maar ook de vele
toeschouwers, een gure wind
trotseren die dwars over het
veld waaide. Dinsdag echter
lachte de zon iedereen wat
meer tegemoet en was de
wind gedraaid waardoor het
bijzonder aangenaam toeven
was op en langs de velden.

Uitslag schoolvoetbalkampioenschap van Zandvoort 2015:
Meisjes: 1. Duinrooss chool;
2. Nicolaasschool; 3. Hannie
Schaftschool; 4. ONS 1; 5. ONS
2; 6. Mariaschool.
Jongens: 1. ONS 1; 2. Nicolaas
school; 3. Duinroosschool; 4.
Hannie Schaftschool; 5. Maria
school; 6. ONS 2.
De Sportiviteitprijs, aangeboden door de Sportraad
Zandvoort, ging bij de meisjes
naar ONS 1 en bij de jongens
naar de Hannie Schaftschool.
De Pieter Keur Penaltybokaal
werd bij de meisjes gewonnen door Lisa (ONS)
en bij de jongens door Loet
(Nicolaasschool).
Overall schoolkampioen 2015:
Nicolaasschool.

De Amstelveners waren duidelijk uit op het uitproberen
van de beide, goed leidende
Zandvoortse arbiters. Op een
gegeven moment was de
maat vol en kreeg de aanvoerder een gele kaart voor
het beledigen van een van
de scheidsrechters. Een relatief milde straf maar wellicht
had de leidsman niet verstaan
wat voor tekst er uit zijn mond
kwam. Zijn teamgenoten trokken zich daaraan op met nog
twee gele kaarten als gevolg.
Ondertussen was de score, na
een 2-0 ruststand, uitgelopen

naar 3-1 en kon Zandvoort
freewheelend de wedstrijd
uitspelen. Uiteindelijk werd
het zelfs 5-2 maar 8 of 9-2 was
goed mogelijk geweest.
ZHC staat nog steeds bovenaan maar heeft ondertussen
wel twee wedstrijden, tegen
Hurley en HIC verloren. Alleen
HIC is in de competitie nog
ongeslagen. Komende week is
het voor ZHC erop of eronder.
Dan wordt in Amstelveen de
return tegen HIC gespeeld en
dat wordt een wedstrijd om de
eerste plaats.

Adverteerders

Voetbal

Zandvoort loopt drie punten in op EDO
Dat SV Zandvoort aan een goede eindsprint van deze competitie bezig is, bleek afgelopen
zaterdag. Bij VVA/Spartaan in Amsterdam was Zandvoort veel sterker maar drukte dat pas

later in cijfers uit. De Zandvoorters kwamen zelfs op een 1-0 achterstand maar toen even werd
aandrongen, vielen de doelpunten. Zandvoort won uiteindelijk makkelijk met 1-5.
Die 1-0 achterstand werkte eigenlijk als een rode lap op een
stier. Zandvoort liet het beste
van het spel zien en Kevin van
de Zeijs was in staat om zijn
ploeg weer op gelijke hoogte
te brengen. Niet veel later
maakte Colin Stengs er 1-2
van en talent Koen Machielse
wist voor de 1-3 te zorgen. Ook
aanvaller Nigel Berg deed uiteraard een duit in het zakje.
De topscorer van Zandvoort
zorgde hoogstpersoonlijk

‘Kanonskogel’ van Pepijn Paap

voor de 1-4 en 1-5 en dat was
eigenlijk een zeer geflatteerde
uitslag.

wedstrijden te gaan. Het kan
dus nog een spannend slot
van de competitie worden.

Koploper EDO moest afgelopen weekend de drie punten
aan stadsgenoot KHFC laten.
Naar verluidt botert het op dit
moment niet met de trotse
koploper en verloor kansloos
met 4-2 van de ‘koninklijken’.
Hierdoor komt Zandvoort drie
punten dichterbij en staat nu
5 punten achter met nog vier

Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort thuis tegen RKAVIC
dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen de nummer 12
van de ranglijst NFC. Overige
uitslagen 3e klasse B: De Meer
– VVC: 2-1; Ouderkerk – VEW:
2-2; De Brug – TABA: 5-1 en
Buitenveldert en SCW deelden
de punten: 1-1.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van
alles wat in Zandvoort leeft.

Administratiekantoor
K. Willemse
Ajuma Zuidstrand
ASN Vermaire /
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Bos Tuin en Dier
Circus Zandvoort
De Meester, Dranken Spijslokaal
De Seniorenvereniging
Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Het Plein
Kwekerij Van Kleeff
MMX Italiaans Restaurant

Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
On-Air Events
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
ONS paviljoen 11
P.M.K.
Pakhuis, Het
Pluspunt
Radio Stiphout
Rosier Coaching
SH Slotenservice
SKiP
Stichting Classic Concerts
Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort
Tea, Chocolate & More
Transportbedrijf
Van der Veld
Trieling Keukens
Tromp, Kaashuis
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Programma Koningsdag
& 5 mei 2015:
Koningsdag

Ochtend:

Taartenwedstrijd

Win jij op Koningsdag één van de 20 heerlijke taarten? Zorg er voor dat heel Zandvoort feestelijk is en hang ’s ochtends vroeg de vlag al uit. Na zonsopgang rijden mensen van onze
organisatie door Zandvoort om te kijken wie de vlag heeft uithangen. Misschien hoor jij wel
tot de 20 gelukkige adressen die beloond worden met een taart!

Rommelmarkt

Ook op Koningsdag is er natuurlijk een traditionele rommelmarkt. Van heel vroeg tot 14.00 uur
op de Prinsesseweg en L. Davidsstraat. De kramen zijn inmiddels allemaal verhuurd, maar
er is naast de kramen ook voldoende ruimte voor iedereen die een plekje zoekt. Rommelmarkt is toegestaan op de gehele L. Davidsstraat en op de Prinsesseweg. Buiten dit terrein
wordt geen rommelmarkt toegestaan.

Voornaam: .........................................

.......................................................

Achternaam: . ................................
........

Voor alle kinderen in Zandvo

Leeftijd:..................

........................................................

ort.

..............................

Los deze rebus op en lever hem
in op Koningsdag tussen 10.0
0 uur
en 10.30 uur bij het muziek
paviljoen op het Raadhuispl
ein.
Wie weet win jij wel een cad
eaubon. Zorg ervoor dat je
tijdens de
officiële opening om 10.30
uur aanwezig bent.
De winnaars worden bekend
gemaakt door de Burgemees
ter.

Demonstratie van OSS

09.30 uur – 10.15 uur, Raadhuisplein
Haast niet meer weg te denken op Koninklijke feestdagen: Een optreden van Gymnastiek
vereniging OSS.

Rebuswedstrijd

Vul de rebus (zie rechtsboven) in en lever deze op Koningsdag tussen 10.00 uur en 10.30 uur
in bij het Muziekpaviljoen op het Raadhuisplein.

Officiële Opening

10.30 uur - 11.15 uur, Raadhuisplein
De officiële opening van Koningsdag 2015 in Zandvoort start om 10.30 uur op het Raadhuisplein. Met medewerking van het Koper Ensemble zullen we gezamenlijk het Wilhelmus
zingen en de vlag hijsen, waarna burgemeester Meijer de dag officieel zal openen en de
winnaars van de Rebuswedstrijd bekend zal maken.

Demonstratie van Skillz

11.10 uur - 11.40 uur Raadhuisplein
Skillz is een dansschool uit Zandvoort gevestigd in het Pluspunt en in de Blauwe Tram/Louis
Davidscarree. De jeugd van Skillz zal een mooie demonstratie geven.
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Middag:

Kinderspelen (jeugd van 2 t/m 15 jr)

12.00 uur - 16.00 uur, Gasthuisplein, Swaluëstraat
De kinderspelen voor de kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar, vinden dit jaar van 12.00 uur tot 16.00 uur plaats op het Gasthuisplein en
in de Swaluëstraat. Kinderen kunnen zich inschrijven vanaf 11.30 uur bij de inschrijftafel op het Raadhuisplein. Natuurlijk is de deelname aan de
spelen gratis.

5 Mei 2015
Vossenjacht

10.30 uur, Kerkplein
Tussen 10.30 uur en 11.30 uur start op het Kerkplein een spannende Vossenjacht door het centrum van Zandvoort.
Zoek alle verklede ‘vossen’ en verzamel alle letters om het geheime woord te raden.
Deelname is voor iedereen gratis, maar ben je onder de 6 jaar dan moet je wel begeleid worden door een
volwassene. Voor de kleinsten staat er op het Kerkplein ook een leuk springkussen.

55+ Bevrijdingsbingo

13.30 uur - 16.30 uur, Theater de Krocht: Gratis toegangskaart verkrijgbaar bij Bruna en Pluspunt.
Dit jaar organiseren we de bingo in samenwerking met De Seniorenvereniging Zandvoort,
zoals altijd met een drankje en borrelhapje.
Een gratis toegangskaart kunt u vooraf ophalen bij Bruna en Stichting Pluspunt.
De belbus rijdt die dag ook gratis. Aanmelden voor de bus kan op nummer: 06-4640090

www.koningsdagzandvoort.nl
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Bekijks
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Camping met
Kevers trekt
belangstelling

Ongeluk

17

Traumaheli
landt op
boulevard

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

tentoonstelling ‘Ontpopt’ van start, met werk van 18 hedendaagse popartkunstenaars. De tentoonstelling werd

geopend door Lola Brood, de nu 30-jarige dochter van
Herman Brood.

Cheque

daagse gebruiksvoorwerpen,
vervreemding door vergroting
of herhaling of door gebruik
van ongebruikelijke materialen.
Maar ook thema’s ontleend aan
stripverhalen, reclame, televisie,
kranten etc. vallen daar onder.”

Sport

€ 1.000
voor fitness
project

IJshockeyster
Britt Wortel
pakt zilver

oplage 9.500 exemplaren

Popart & Lola Brood
kleuren Zandvoorts Museum
Afgelopen vrijdag ging in het Zandvoorts Museum de
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Duits onderonsje
Duitse gasten hebben afgelopen zaterdag de Open
Aardappelschil Kampioenschap van Zandvoort gedomineerd. De eerste 3 plaatsen werden door Oosterburen
ingenomen. De 48-jarige Susanne Konrads deed dat het

beste. Zij presteerde het om in 10 minuten tijd 7,1 kg
schone aardappels bij de jury in te leveren.

Lola Brood

Frank Stolk (l.) en Lola Brood tijdens de opening van de Popart expositie

De tentoonstelling is ingericht
door Frank Stolk. “Ik werd eind
vorig jaar door Hilly Jansen gevraagd of ik een idee had voor
een leuke tentoonstelling. Dat
was voor mij niet moeilijk. Ik

De Mannetjes

Kleurrijke kunst
in museum

‘Beetje kleur kunnen
we wel gebruiken ja’

ben helemaal in de ban van
popart. Dat vond Hilly een prima idee en toen ben ik diverse
kunstenaars gaan benaderen
van wie ik vond dat zij popart
maakten. Uiteindelijk hangen er
hier in het Zandvoorts Museum
werken van 18 kunstenaars uit
heel Nederland. Echt de top op
popartgebied. Uniek ook voor
heel Nederland. Nog nooit was
er een tentoonstelling met zoveel goede popart bij elkaar”,
aldus Stolk.
Wie door de tentoonstelling
loopt ziet heel veel verschillende stijlen, kleuren en technieken, van cartoonachtig tot
fotografisch. Maar wat maakt
het nu popart? Frank Stolk, zelf
ook kunstenaar, legt uit: “Popart
is onder andere te herkennen
aan helder kleurgebruik, alle-

De geheel in popartstijl gekleedde Lola Brood, de dochter
van Herman Brood, opende de
tentoonstelling op een heel
spontane en vlotte wijze. Ze
vertelde onder andere hoe zij
als kind poppetjes maakte met
haar vader: “Ik tekende dan een
keurig hoofdje waarna mijn vader er met een paar halen een
lichaam aan breide. Ik vond dat
toen helemaal niet mooi. Mijn
moeder kon het veel beter in
mijn idee.” Nu kan zij er om lachen. “Ik ben nu gaan begrijpen
dat je je als kunstenaar moet
onderscheiden. Mijn vader ontwikkelde zijn eigen stijl, die ik
nu waardeer.” Kun je zijn werk
ook popart noemen? Lola twijfelt. “Het is meer Cobra, maar
sommige werken vind ik best
wel popart.”
Lola is tijdens de opening duidelijk helemaal thuis in het kunstwereldje. Ik schilder zelf en kan
er ook van leven. En dat zonder
kunstacademie of zoiets. De enige opleiding die ik heb gedaan is
een kappersopleiding…”
Hilly Jansen, die de opening
perfect had voorbereid met
haar vrijwilligers, is trouwens
ook op de popart-expositie
vertegenwoordigd met prachtige handgeschilderde vazen en
bollen. Dit tegen Hilly’s wens in
overigens. Maar zij had in dit
geval niets te vertellen, omdat
samensteller Frank Stolk haar
werk er persé bij wilde hebben. De popart-tentoonstelling
blijft tot en met 21 juni in het
Zandvoorts Museum te bekijken. Een aanrader!

Er werd weer flink op los geschild

Goede tweede werd haar landgenoot Kirsten von Soirten die
slechts 100 gram minder had
geschild en de derde plaats was
voor Norman Raben. Dit hield
wel in dat de officiële eerste
prijs, een jaar lang dagelijks een
zak frites met mayonaise, niet
uitgereikt werd. Voor de winnaar werd een andere eerste
prijs gezocht.

Deze vierde editie van het ludieke
evenement trok 30 deelnemers.
Zij werden gadegeslagen door
enkele honderden toeschouwers.
De eigenaren van snackbar Het
Plein, die het evenement georganiseerd hadden, deelden na afloop niet minder dan bijna 900 (!)
gratis porties friet met mayonaise uit! Volgend jaar volgt de
eerste lustrumeditie.
ZANDVOORT

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

Kijk op pagina 16
voor het programma van 4 mei.
Gemeente Zandvoort
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Waterstanden
Ik doe jullie allemaal de groeten...
het is mooi geweest!!
Hans

Amazing Mondays 2015 by...
18 mei Southern Cross
25 mei Lambermon to Amuse
8 juni Vrienden van Jacob
15 juni Bokkedoorns
22 juni Fris
29 juni Vis & Ko

Na jaren van afnemende gezondheid hebben wij met veel
verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
fantastische vader, schoonvader, opa en mijn broer

Hans Peet
Haarlem, 29 april 1938

Mondays, start at
19h00

Zandvoort, 14 april 2015

By reservation only...
AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

Lucie Peet - Zwart
Mariëlle en Rob
Max, Sem
Pien
Annemiek en Jos
Mick, Siebe-Hans
Ineke Peet
Onze speciale dank gaat uit naar dokter P. Paardekooper en
de medewerkers van Huis in de Duinen, afdeling Zandhoeve
voor hun liefdevolle verzorging en aandacht.
Frans Zwaanstraat 34
2042 CD Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zij, die zo van het leven hield, is van ons heengegaan
onze lieve

Loes Brakelé - de Kock

20 augustus 1924
15 april 2015
weduwe van Jaap Brakelé
Namens haar dierbare vrienden,
Cees Mackaaij (Ex. test.)
Correspondentieadres:

Ir. E.J.J. Kuindersstraat 11 app. 1, 2041 AE Zandvoort
Overeenkomstig haar wens heeft de crematieplechtigheid
in besloten kring plaatsgevonden.
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Gevochten, maar verloren.
Met dankbare herinneringen aan alles wat zij voor ons is
geweest, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Francisca Marianna Paap - Lammers

- Cisca weduwe van Leen Paap
Amsterdam,
29 oktober 1933

Hoofddorp,
19 april 2015
Ron en Nicole
Marco, Pam, Kim, Ray
Yvonne en Dirk
Gineke

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op zondag 26 april
van 13.00 tot 13.45 uur in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid vindt plaats op dinsdag 28 april
om 14.15 uur in Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Na de plechtigheid bent u welkom in de ontvangkamer
van het crematorium.

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw
belangstelling en medeleven in de voor ons
zo moeilijke dagen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Jan Molenaar
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk
te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg
onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
Greet Molenaar
Zandvoort, april 2015

Ineke Smit Uitvaartverzorging
Liefdevol en betrokken

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.
A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl
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Op 5 mei traditionele
55+ Bevrijdingsbingo

Zanger Yves Berendse
presenteerde zijn single

Zoals u ieder jaar gewend bent op 5 mei organiseert Stich-

Maandag was het een drukte van belang bij Beachclub Vroeger

lige 55+Bevrijdingsbingo in de theater De Krocht. Een leuke

mensen de weg naar het populaire strandpaviljoen gevonden

middag met prachtige prijzen, lekkere hapjes en natuurlijk
een muzikale omlijsting door Hein Schrama aan de piano.
Toch is er dit jaar wel iets
veranderd, Stichting Viering
Nationale Feestdagen Zandvoort en de Seniorenvereniging
Zandvoort gaan namelijk
samenwerken op Bevrijdingsdag. Organisatorisch moest
er ook wel één en ander aangepast worden en daarom
is gekozen toegangskaarten in te stellen welke gratis
zijn af te halen bij de Bruna
en bij Stichting Pluspunt
Zandvoort.
Een team van enthousiaste
vrijwilligers heeft weer leuke
prijzen gekocht en natuur-

om daar de eerste single presentatie van de Zandvoortse zanger Yves Berendse mee te maken. Het werd één groot feest!

lijk ontbreekt een drankje
en een hapje niet op deze
middag. Voor iedereen is er
een prijs en er wordt door de
Seniorenvereniging Zandvoort
ook een loterij georganiseerd.
Om het nog leuker en vooral gemakkelijker te maken
rijdt de Belbus speciaal voor
deze bingo middag. U kunt
zich opgeven via het tel. 0646450090. Dit telefoonnummer is alleen voor het aanmelden voor de bingomiddag!
De bingomiddag in theater De
Krocht begint om 13.30 uur.

Lintjesregen bij Pluspunt
voor trouwe vrijwilligers
Pluspunt kan bouwen op een grote schare trouwe vrijwil-

ligers die zich met hart en ziel inzetten en is daar natuur-

lijk ontzettend trots op. Jaarlijks worden de vrijwilligers die
zich geruime tijd hebben ingezet voor Pluspunt, vlak voor

Koningsdag onderscheiden en beloond voor hun belangeloze en tomeloze inzet.

Vrijdag 24 april rond 15.00
uur vindt de traditionele
Pluspunt-Lintjesregen plaats.
De ‘Kroonjaarvrijwilligers’ worden op deze dag in het zonnetje gezet door Pluspunt en
de Gemeente Zandvoort. Dit
jaar zijn dat 21 personen, die al
5,10,15 of 30 jaar vrijwilliger zijn.

op het Bloemendaalse strand. Naar schatting hadden zo’n 650

Uiteraard is Pluspunt altijd op
zoek naar extra versterking
dus lijkt het u ook leuk om
vrijwilliger te worden: Loop
dan gewoon eens binnen en
meld u aan bij vrijwilligerscoordinator Annemiek Castien:
a.castien@pluspuntzandvoort.nl.

Cartoon - Hans van Pelt

Yves Berendse met zijn producer (l.) en tekstschrijver

Uiteraard moest Berendse
als man van de avond een
groot aantal keren zijn single
‘Voor jou’ ten gehore brengen
voor een steeds enthousiaster wordende menigte. Ter
ondersteuning van de feestvreugde kwam Dries Roelvink
een groot aantal wereldhits
zingen en ook Robert Leroy,
Wesley Bronkhorst en Tino
Martin verzorgden gastoptredens. Kortom het was feest op
het strand.
Voor Yves was het een emotievolle avond. “Man, man, man...
Wat ik gister heb meegemaakt
is gewoon niet te beseffen. Ik
heb vanaf de eerste minuut genoten! Ik zou echt alle mensen

persoonlijk willen bedanken
maar dat is echter onmogelijk!
Wat ben ik ongelooflijk trots
op de mensen die mij hebben
geholpen dit te realiseren!
Maar nog trotser ben ik op
alle mensen die gisteravond
de moeite hebben genomen
om aanwezig te zijn! Iedereen
ontzettend bedankt voor jullie
komst en laten we hopen dat
we elkaar allemaal weer zien
bij de volgende single. Nu nog
eventjes bijkomen”, aldus een
blije Berendse dinsdagochtend.
Yves wordt begeleid door zijn
producer Jeroen Englebert en
tekstschrijver Peter van Asten.
Hij heeft het in zich om een
grote artiest te worden!

Single Yves Berendse bij
reparatie paar hakken
Marco de Goede van Shanna’s Shoe repair & Leatherwear,
de gildeschoenmakerij op de Grote Krocht, geeft zaterdag
de nieuwste single van Yves Berendse cadeau als u bij hem
een paar hakken laat vervangen. Sterker nog, Berendse is

tussen 12.00 en 14.00 uur zelfs persoonlijk aanwezig voor
een signeersessie!

Het komt niet zomaar uit
de lucht vallen, de actie van
Shanna’s. Berendse was vorig
jaar tijdens een superfeest ter
gelegenheid van de 16e verjaardag van Shanna, de dochter
van Marco en Irene de Goede,
aanwezig om met zijn muziek
de feestvreugde naar een hoger niveau te helpen. “Het was
echt een geweldig feest en we
hebben toen genoten van Yves”,

zegt de gildemeester. Nu wil hij,
om de single te promoten, het
schijfje cadeau doen aan zijn
klanten bij het vervangen van
een paar hakken. “En als u dan
tussen 12.00 en 14.00 uur komt,
kunt u het ook nog eens laten
signeren. Dubbel op dus”, aldus
De Goede. Shanna’s Shoe repair
& Leatherwear, gevestigd aan de
Grote Krocht 23, is zaterdag van
09.00 tot 17.00 uur geopend.

… is woensdag 22 april een
gewone dag. De zon schijnt
en de merel brengt dagelijks
een bezoekje aan mijn plantenbak. Zij, want het is een
bruin exemplaar, kijkt met
haar kraaloogjes mij aan en
wroet met haar snavel het
ontbijtje bijeen. Ik zit met
mijn cracker belegd met kaas
achter het raam en bekijk
haar werkzaamheden. Van
de plantenbak fladdert zij
omhoog naar de hulst waar
nog een enkel besje hangt.
De volgende ontbijter meldt
zich, het is een koolmeesje.
Ook hij vindt nog iets eetbaars tussen de planten. Het
is een insectje dat de merel
over het hoofd heeft gezien.
Het zijn de kleine dingen die
het doen!
Maar 22 april is geen gewone dag. Op de kalender staat
deze datum vermeld als de
Internationale Dag van de
Aarde. Als een moeder zorgt
zij dat het ons aan niets
ontbreekt. Alleen zijn wij als
‘rupsje-nooit-genoeg’; we
willen steeds meer. De oceanen worden leeg gevist en
een plastic vuilnisbelt drijft
in het water. Er komt steeds
meer afval bij, wat nonchalant overal wordt gedumpt.
Voordat Wubbo Ockels verleden jaar overleed, deed
hij nog een dringende oproep om te stoppen met het
vernietigen van de aarde en
van de mensheid. Het is een
jaar verder maar wij, en de
overheid, gaan rustig door
en leggen Ockels’ boodschap
in het onderste laatje van een
kast. We consumeren des te
meer en zuigen moeder aarde compleet leeg totdat ze als
een rimpelig appeltje ineen
zakt.
Het is genoeg, we zijn te ver
gegaan! Dat zou de boodschap, ook internationaal,
moeten zijn van de Dag van
de Aarde 2015. Maar laten wij
beginnen bij onszelf. Gooi niet
teveel aan eten weg, ruim je
eigen troep op, koop groente
en fruit uit je eigen land. Laat
het water niet onnodig
lopen en laat het licht
niet voor niets branden.
Begin klein, want wie
het kleine niet eert…?

Nel Kerkman

ting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort een gezel-

Column
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Weerbericht

Evenementenagenda

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167
Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Raamdecoratie:

Flinke weersomslag
vanaf vrijdag

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

Zonwering:

APR IL 

23

‘Ik huil mijn vaderstranen’ - Museumpodium in
Zandvoorts Museum, aanvang 19.30 uur

25

‘Angst en gein op Frankenstein’ - Voorstelling
jeugdtoneel Wim Hildering. Theater De Krocht,
aanvang 20.15 uur

26

Muziek op de zondagmiddag - Uitvoering van leerlingen van Studio Anthony, Oosterparkstraat 44,
aanvang 16.00 uur



MEI



26 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: Anytyme
de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Inmiddels is april 2015 hard op weg om een

1

Americana Roots - Country and Blues Concert in
theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

Vloerbedekking:

maar ca. 15 millimeter aprilwater gehad de af-

1
2

Jazzy Lounge Club - Café Neuf, aanvang 21.00 uur
Historische Zandvoort Trophy - Circuit Park

droge maand te worden. Zandvoort heeft nog

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

gelopen weken, maar echt bijzonder is dit niet
voor de grasmaand.

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis
Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

85x126.indd 1

Door het flink zonnige en droge karakter van de maand
is de bovenste laag van de grond alweer erg stoffig geworden. De door landbouwmachines bewerkte gronden
op het veld stoven soms behoorlijk de afgelopen dagen.
Een mals meiregentje eind april zal de grond beslist goed
doen her en der.

07-04-15 09:15

Een trog op de oceaan trekt geleidelijk het Europese
vasteland op en de droge noordooster gaat plaatsmaken voor een meer zuidwestelijk regime in ZuidKennemerland. Vooral vanaf vrijdagmiddag kan het
regelmatig tot neerslag komen in een zuidwestelijke
stroming.

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Ook in het weekend blijft het nogal wisselvallig met
middagtemperaturen die uit zullen komen tussen de
12 en 16 graden. Veel zon behoeven we overigens niet
te verwachten na vrijdag. Juist die vrijdag kan het op de
valreep nog even vrij warm worden met 14-18 graden op
’t pleit. Voor een opkomende depressie uit komt dan met
een zuidenwind nog een vleug warmte mee. Mogelijk
is de wind dan al aanlandig zodat het niet veel zachter
wordt dan 12-13 graden aan zee.

Tuincentrum

Volop zomerplanten
Maar ons advies blijft…
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

De rest van de aprilmaand zal ook wisselvallig verlopen
en of het op Koningsdag aardig weer is, is op dit moment nog niet exact aan te geven. Wel is het al zo goed
als duidelijk dat het tamelijk onbestendige weer ook de
eerste meiweek nog stand zal houden. De laatste jaren
stelde de meimaand nogal teleur, terwijl dit eigenlijk qua
levende natuur de mooiste maand is. Topmaanden als
mei 1976, 1989, 1992, 2000 en 2008 blijven schaars, maar
wie weet komen we weer eens in de buurt.
Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Do.

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Vr.

Za.

Zo.

Zandvoort

Swinging Sunday - Dansschool Rob Dolderman,
aanvang 14.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
23 april t/m 29 april

SHAUN HET SCHAAP: DE FILM (NL)
ZA/ZO/MA/DI/WO 13.30 UUR

BIG HERO 6 (3D/NL)  LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/MA/DI OM 15.30 UUR

DE BOSKAMPI’S  NED. PREMIÈRE!
WO OM 15.30 UUR

FAST & FURIOUS 7
DO/MA/DI 19.00 & VRIJ/ZA/ZO 21.30 UUR

BLOED ZWEET & TRANEN
DO/MA/DI 21.30 & VRIJ/ZA/ZO 19.00 UUR

FILMCLUB:
BIRDMAN
MET MICHAEL KEATON & EMMA STONE
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
DE SURPRISE
RENDEZ - VOUS
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

MEI
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Vanaf vrijdag komt er evenwel een (voorlopig) einde aan
de hardnekkige droogte in onze contreien. Het weerbeeld
wordt heel anders en regenmomenten zullen er vrij regelmatig zijn. We gaan overschakelen op een groeizaam
weerbeeld met periodiek regen of enkele buien.
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Max

15o

12/18o

13/16o

14o

Min

5o

6o

11o

12o

Zon

85%

75%

30%

30%

Neerslag 10%

20%

85%

85%

Wind

var. 3

zzw. 4

zw. 3-4

no. 3

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Politiek verslag

Raadsvergadering d.d. 21 april

Wethouder Challik krijgt als afsluiting
motie van afkeuring
Hoewel op de agenda bespreekpunten staan waarover in

diverse commissies uitvoerig gedebatteerd is, zou in eerste instantie een snelle vergadering mogelijk zijn. Echter er

waren veel schorsingen en vooral het laatst toegevoegde

agendapunt veroorzaakte een Babylonische spraakverwarring tussen het college en de raad, met tenslotte een motie

van afkeuring naar wethouder Liesbeth Challik. De vergadering werd in de vroege ochtend gesloten.
De vergadering begon met de
toewijzing van subsidie aan
ZFM. De lokale radio ontvangt
een streefsubsidie op basis van
de aan de gemeente verstrekte
middelen in het gemeentefonds en is berekend op 8.714
huishoudens. Het voorstel
wordt unaniem aangenomen.

Archief 1990-2008

Het college heeft naar aanleiding van vragen tijdens de
commissievergadering een
verhelderende memo gestuurd. PvdA en SZ stellen voor
om het bedrag in tweeën te
knippen met 50% in 2015 uit de
Algemene Begroting en 50% in
2016 uit de Algemene Reserve.
De VVD wil de besteding uitstellen, om een dekking te
zoeken en het later terug te
laten komen in de kerntakendiscussie. Het voorstel van de
VVD werd verworpen, het door
PvdA en SZ ingediende voorstel
werd aangenomen met tegen
GBZ en VVD.

Fiscaal parkeren

De VVD mist bij het Plan van
aanpak een financiële dekking
en stelt voor om de tarieven
van het zomer parkeren niet
te verhogen wanneer het winter parkeren wordt ingevoerd.
Het amendement kreeg geen
brede meerderheid, het college ontraadde het. De eventuele suggesties van OPZ en
SZ zullen later door wethouder Gerard Kuipers worden

meegenomen. Met een kleine
aanpassing van GBZ wordt het
Plan van aanpak aangenomen,
tegen zijn VVD en raadslid Han
Cohen.

Milieubeleidsplan

Ook bij dit agendapunt dienden de fracties van D66, OPZ
en CDA een amendement
in. Zij willen in het milieubeleidsplan de verwijzing naar de
aangevraagde subsidie bij het
Luchterduinenfonds uit alle
passages van het plan laten
verwijderen. Zij vragen het college om een andere financiële
vervanging te vinden voor het
project. De VVD vraagt zich af
hoe de coalitie het financieel
gaat dekken.

Benoeming voorzitter raadscommissie

De benoeming van Jerry
Krammer als voorzitter van
een raadscommissie wierp
direct een vraag bij Belinda
Göransson op. Zij geeft aan
geen schriftelijke stemming te
willen maar een stemming bij
acclamatie. Na een schorsing
wordt haar verzoek ingewilligd.

ren al jarenlang dat proberen
te voorkomen. Dinsdagavond
volgde er een heftig debat
tussen de raad die het stuk
grond als natuurgebied wil
houden en het college dat
een ontwerpbestemmingsplan op de plank heeft liggen.
In het amendement van GBZ
wordt om uitstel van de reactietermijn gevraagd in overleg
met de rechtbank. Vervolgens
wordt verzocht de huisadvocaat opdracht te geven in het
kader van goede ruimtelijke
ordening en de motiveringseis van de Raad van State een
notitie te laten opstellen. Het
amendement werd raadsbreed gesteund met als kanttekening dat er een bespreking
komt met de huisadvocaat en
het presidium voor een vervolgtraject naar de Raad van
State. Wethouder Liesbeth
Challik voegde aan het eind
van dit agendapunt toe dat in
de gemeentelijke advertentie
het bewuste ontwerpbestemmingsplan komt te staan. De
bom barstte na deze mededeling. De VVD gaf aan dat zij een
motie van afkeuring indienen
voor het achterhouden van
gegevens. Met een kleine wijziging in de tekst, voorgesteld
door het CDA, werd de motie aangenomen, alleen OPZ
stemt tegen.

Quarles van Uffortlaan 25

De Rechtbank Haarlem heeft
de raad gevraagd een reactie
te geven in de beroepszaak
tegen het college over dit perceel. De eigenaar van het perceel wil op deze locatie een
woning bouwen terwijl de bu-

Wethouder Liesbeth Challik (Archieffoto)

Zandvoort Schoon!? en “Wat doen we met overhangend groen?”
Regelmatig wordt er terecht geklaagd over hinder die inwoners ondervinden van overhangend groen. Groen dat vanuit particuliere tuinen over
het trottoir hangt. Regelmatig is het trottoir daar zo smal geworden dat

men de begroeiing in het gezicht krijgt of tegen de kleding. Of het uitzicht belemmert van verkeersdeelnemers die een bocht of een inrit niet
meer kunnen overzien. Even een snoeischaar erlangs, en klaar is Kees!
Gemeente Zandvoort

Het afval kan daarna in de groenbak gooien.
Samen houden we zo Zandvoort Schoon!?

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Teckel gered

wit T-shirt waarop geverfd
mag worden. De entree bedraagt € 2 en de disco vindt
plaats bij Pluspunt aan de
Flemingstraat 55.

Hartstichting
Foto: Mizzle Media

Zandvoortse brandweermannen hebben woensdagavond een hondje gered uit
een konijnenhol. Het beestje,
een dwergteckel, was bij het
uitlaten achter een konijn
aangerend en kon niet meer
zelfstandig uit het hol komen. Het baasje en enkele
buurtbewoners probeerden
de hond te bevrijden, maar
schakelden de brandweer in
toen dat niet lukte. De brandweer moest de konijnentunnel deels open graven.
Uiteindelijk kon het hondje
na een paar uur worden gered.

Digitaal spreekuur

Steunpunt OOK Zandvoort
start in samenwerking met
SeniorWeb Haarlem en
Cursusbureau Pluspunt met
een digitaal spreekuur, de
eerste is op dinsdag 12 mei
van 10.00 tot 12.00 uur. Het
spreekuur is een open inloop
voor al uw vragen over uw tablet of iPad of smart Phone
etc. De aanwezige vrijwilligers kunnen u persoonlijk
helpen om te leren informatie op internet op te zoeken,
digitaal formulieren in te
vullen, digitaal contacten te
onderhouden etc. Om 10.30
uur wordt een korte presentatie gegeven over ‘Veilig kopen en betalen op internet’.
Deelname is gratis.

Neon Kinderdisco

Vrijdag 24 april is er weer een
kinderdisco bij Pluspunt. Dit
keer met het thema Neon.
Kinderen van 6 tot 12 jaar
kunnen heerlijk komen
dansen en meedoen met
de verschillende spelletjes.
Dit alles wordt van 19.00
tot 21.00 uur georganiseerd
door een enthousiast vrijwilligersteam van Pluspunt. De
dresscode is: Wit! Kom in een

De coördinator van de
Hartstichting in Zandvoort
meldde dat de jaarlijkse collecte, die dit jaar van 5 t/m 11
april is gehouden, € 3.682,38
heeft opgebracht. Zij dankt
alle collectanten en gulle gevers voor het bereiken van dit
mooie resultaat.

Kater vermist

De kat die onlangs in deze
rubriek als ‘baasje gezocht’
werd geplaatst, is inmiddels
bij de eigenaar terug. Nu
kregen we de tip dat deze
kater ook al enige tijd vermist wordt. Hij heet Tractor,
is 5 jaar oud en heeft een
chip. De vinder of de gouden
tipgever krijgt een beloning!
Bel 06-29445490

KNRM Reddingbootdag

Op zaterdag 2 mei organiseert de Koninklijke
N e d e r l a n d s e Re d d i n g
Maatschappij (KNRM) een
landelijke open dag op meer
dan 45 locaties. Het is de dag
om kennis te maken met het
werk, de vrijwilligers en het
materieel van de KNRM. Ook
station Zandvoort, één van
de oudste reddingstations,
doet mee. De bemanning
staat de gehele dag voor u
klaar om uitleg te geven.
Het hoogtepunt is natuurlijk meevaren op de Annie
Poulisse, voor donateurs.
5

Kijkmoment dinsdag 28 april
a.s. om 11.00 uur.

Kijkmoment dinsdag 28 april
a.s. om 12.00 uur.

Brederodestraat 15F30

• Hoekmaisonnette op 1 , 2 en zolderetage;
• Separate berging, woonkamer, keuken,
toilet, 3 slaapkamers, badkamer en een
bergzolder;
• Servicekosten € 12,48 p/m;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2.
e

Vondellaan 21

e

Huurprijs per maand: € 825,=
excl g/w/e en serv. kosten

• Gezinswoning met voor- en achtertuin;
• Woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,
badkamer en bergzolder;
• Servicekosten € 1,33 p/m;
• Woonoppervlakte ca. 74 m2.

Ronald Ketellapperstraat 43

Van Speijkstraat 109

• 3-Kamermaisonnette op begane grond
en 1e etage;
• Tuin op de begane grond op het westen
• Balkon op het westen;
• Vrije doorkijk richting Verzetsplein;
• Lage servicekosten € 126,= p/m;
• Woonoppervlakte ca. 95 m2.

• Zeer royale, direct te betrekken en comfortabele woning van maar liefst ca. 155 m2!
• 4 Slaapkamers met mogelijkheden tot 5;
• Uitstekende ligging ten opzichte van
NS station, strand en centrum;
• Door diverse balkons de hele dag door zon;
• Lage servicekosten van € 106,= p/m;

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.
inclusief parkeerplaats

Wilhelminaweg 31

Huurprijs per maand: € 860,=
excl g/w/e en serv. kosten

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.
Vraagprijs garage: € 20.000,= k.k.

“Alle medewerkers van Greeven
geven je het idee dat je
hun enige klant bent”.
(Quote klant)

• Zo te betrekken jaren-’30 woning in het
geliefde Groene hart;
• Geheel gerenoveerd in 2011;
• 3 royale slaapkamers, waskamer;
• Woonoppervlakte 140 m2;
• Perceel 228 m2.
Vraagprijs: € 425.000,= k.k.
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Gemiddelde Funda
klanten beoordeling
een 9,0! (Bron: Funda)
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Feest van herkenning
Camping de Branding stond afgelopen weekend weer
volgepakt met bejaarde auto’s. Voor de vierde keer werd

Vintage at Zandvoort georganiseerd, een show van en voor
Volkswagenliefhebbers tot MK1, zoals dat heet. En een
show werd het!

Deze liefhebber nam de ligstoelen zelfs mee naar de camping

Het evenement begint in
‘Volkswagenland’ aan te slaan.
Organisator Michel Faas heeft

in dat wereldje heel veel vrienden en kennissen en die hebben Vintage at Zandvoort ont-

dekt. Ook uit het buitenland,
Duitsland en Engeland, is er
belangstelling voor dit treffen.
“Er zijn er veel meer dan vorig
jaar toen een deel van de camping nauwelijks bezet was. Nu
is het helemaal vol en moeten
dagjesmensen boven parkeren”,
vertelt hij vol trots.
Zaterdagavond was de barbecue en zondag werd een grote
toertocht door de omgeving
van Zandvoort gemaakt. Het
was een schitterend gezicht,
al die gepoetste, glimmende
Volkswagens. “We zijn nu al
aan het nadenken over volgend
jaar want dit smaakt uiteraard
naar veel meer. We zullen dan
misschien wel een groter terrein moeten gebruiken. Daar
hebben we het hele jaar voor
om daarover na te denken”,
aldus Faas.

Idee voor fitness op boulevard
Het is zijn droom om een sportdorp te maken van Zandvoort. Spinning’- en sportinstruc-

teur Marcel van Rhee van Kenamju heeft een idee waar zowel bewoners als bezoekers
van Zandvoort wat aan kunnen hebben. Van Rhee heeft dit eerder gezien op zonnige
boulevards in de wereld. Nu wil hij het idee ook in Zandvoort gaan uitvoeren.

Vorige week plaatste Pop Up Zandvoort een eerste bericht in
de Zandvoortse Courant en op de website van de gemeente
over het Pop Up Zandvoort Weekend dat plaatsvindt van
19 t/m 21 juni. In dit bericht is een beroep gedaan op de
creativiteit van Zandvoortse inwoners en ondernemers om
Zandvoort in de kijker te spelen als dé plek om je tijdelijke
winkel, evenement of initiatief heen te brengen.
Vanaf het moment van de bekendmaking van het Pop
Up Zandvoort Weekend en het live gaan van de website
www.popupzandvoort.nl stromen de ideeën binnen bij de
Pop Up organisatie. De teller staat nu al op 15!
Op basis van de eerste initiatieven blijkt wel dat Zandvoorters
creatief zijn en ook over het nodige organisatietalent
beschikken. Zo zijn er plannen om het wereldrecord
Haring Happen te verbreken, is er interesse in een mega
waterglijbaan in het centrum en zal er een nachtelijk
Fluor Beachvolleybaltoernooi worden gehouden. Vermoeide
bezoekers van het Pop Up Zandvoort Weekend kunnen lekker
uitrusten in een tentendorp op het strand. Val in slaap met
de geluiden van de zee op de achtergrond!
Volgende week verschijnt er weer een nieuwe POP UPdate
op pagina 7 in deze Courant.
Blijf in de tussentijd op de hoogte van Pop Up Zandvoort via
www.popupzandvoort.nl,
www.facebook.com/popupzandvoort of via
Twitter @popupzandvoort.

Veel pasgeboren geitjes
in Center Parcs
In de kinderboerderij van Center Parcs park Zandvoort aan

zee, zijn de laatste dagen een groot aantal jonge geitjes

geboren. Men zou zelfs van een ‘baby-boom’ kunnen spre-

ken want drie moeders bevielen van drie jonkies en eentje
zelfs van vier!
Sporttoestellen die mogelijk langs de boulevard kunnen worden geplaatst

“De discussie is een tijdje terug op Facebook ontstaan. Ik
ben de hele wereld over geweest en heb dit overal aan
de boulevards gezien. Ik dacht:
waarom hebben wij dat in
Zandvoort niet? Vervolgens
ben ik op (locatie)onderzoek
uitgegaan”, zegt Van Rhee. De
Zandvoortse sportinstructeur
is op de boulevard geweest
en heeft foto’s gemaakt van
plekken waar fitnesstoestellen kunnen komen. “Bij een
strandafgang is het al wat
lastiger omdat je daar met
fietsen zit. Voor de neus van
iemand die er woont, is het
ook niet de bedoeling”, vertelt
Van Rhee verder. Uiteindelijk
heeft hij een aantal plekken
gevonden waar de toestellen
geplaatst kunnen worden.

Vervolgens is er een werkgroep
gelanceerd waarin ondernemer
René Donkel een belangrijke rol
speelt en heeft Van Rhee het
idee bij de gemeente Zandvoort
neergelegd. Donkel en Van Rhee
hebben ook de provincie benaderd voor een subsidie voor het
plan. De stichting Strandkorrels
heeft het initiatief al met een financiële bijdrage ondersteund.
De gemeente is dol enthousiast
over het idee en wil graag medewerking verlenen.
“Het is juist leuk als mensen
een parcours (fitcircuit) doen
op de boulevard en dat zij ook
de mogelijkheid hebben om
lekker te rennen, afgewisseld
met enkele oefeningen met uitzicht over zee”, zegt Van Rhee
enthousiast.

Over het soort toestellen heeft
Van Rhee ook nagedacht. Zo
moeten de toestellen ‘hufterproof’ zijn en moet het gemaakt
zijn uit duurzaam materiaal. De
bedoeling is ook dat mensen
of bedrijven een toestel kunnen adopteren, door een geldelijke bijdrage te leveren. “Het
is ook nooit af. Je kunt een toestel uitbreiden of veranderen”,
klinkt het verder. In de beleving
van de sportinstructeur kan iedereen er gebruik van maken.
“Bewegen is toch goed voor je?”,
zo zegt hij. Eigenlijk zijn de fitnesstoestellen voor de gehele
gemeenschap.
De gemeente heeft met succes
een subsidie van € 1.000 voor
dit project gekregen. Meer hierover leest u op pagina 17.

Verzorgers Daan Lefferts en Michael Philippo met de moeder en haar 4 kleintjes

In de wereld van de geit is de
geboorte van een tweeling
normaal te noemen. Drie is
al exceptioneel, laat staan de
geboorte van een vierling. Dat

komt bijna niet voor. De kinderboerderij in park Zandvoort
is gratis toegankelijk zodat iedereen van het kleine grut kan
genieten!
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Zilt at Sea is een dynamische fietsverhuurder
met een leuke collectie strandartikelen en een
kiosk, op een drukke lokatie tussen station NS
en het strand. Voor ondersteuning van ons
team tijdens de zomermaanden zoeken we
jonge (leeftijd 16+) en enthousiaste

OPROEPKRACHTEN

Weekaanbieding

Asperges
met Boerenham of Zalmfilet
geserveerd met krieltjes, ei en Hollandaise saus

Ga je graag met mensen om, heb je gevoel voor service
en weet je van aanpakken? Stuur dan snel een mailtje
of maak een afspraak in onze winkel.

voor maar € 12,95
Reserveren tel: 023 - 571 7580

Zilt at Sea • Passage 33 • 2042 KS Zandvoort
info@ziltbikes.nl www.ziltatsea.nl

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort

Datum: donderdag 23 april 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Hotel Hoogland
Er zijn deze avond twee gastsprekers:
1.Gastspreker de heer A. (Alexander) Heijkamp, sector manager Rabobank
Onderwerp: de algemene economische ontwikkelingen en
veranderend consumenten gedrag
2. Gastspreker de heer R. (Rian) de Boer
Onderwerp: Pop Up Weekend 19 t/m21 juni 2015
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit om samen na afloop onder het genot
van een drankje na te praten. Ook niet leden zijn van harte welkom!
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10-jarig bestaan van de Zandvoortse Courant blikken wij wekelijks terug in de
tijd en kijken wij wat er 10 jaar geleden in de krant stond. Deze week is er gekozen voor het
artikel uit week 11 2005 met als titel: Reünie Willibrordus en Stella Maris.

Reünie Willibrordus en Stella Maris
De Zandvoortse scouting komt voort uit de katholieke verkennersgroep en is in 1945

Motorrijder gewond bij
aanrijding boulevard
Een motorrijder is zaterdag aan het einde van de mid-

dag gewond geraakt bij een aanrijding op de boulevard
Barnaart. De man reed richting Bloemendaal toen een
automobilist vanaf de parkeerplaatsen de weg op reed en
daarbij vermoedelijk de motorrijder over het hoofd zag.

opgericht door Martin Bluijs. Na vele verhuizingen van hun honk, de groep zat zelfs

in een oude bunker, is de scouting gehuisvest in een mooi clubhuis. Sinds 1988 zijn
de jongens en meisjesgroepen één groep geworden en zitten zij gezamenlijk aan de
Heimanstraat, naast manege Ruckert.

Scouts uit Zandvoort zetten de route van Wageningen naar Haarlem uit

In 2005 bestond de
Zandvoortse scouting jongensgroep Willibrordus 60
jaar en de meisjesgroep
Stella Maris 55 jaar. Een feestelijke reden voor een reünie
die destijds groots gevierd
werd. Het betekent dat de
genoemde scouting in 2015
respectievelijk 70 en 65

jaar oud zijn. Dit heugelijk feit
wordt gevierd met het brengen
van het Bevrijdingsvuur naar
Bevrijdingspop te Haarlem.

Een grote eer

De Willibrordus en Stella
Marisgroep is de eerste scoutinggroep die de eer te beurt valt om
de fakkel in de nacht van 4 op 5

mei van Wageningen naar
Haarlem te brengen. In de
leeftijd van 5 tot en met 18
jaar overbruggen zij lopend
en fietsend 130 kilometer. In
estafettevorm begint de Stam
en de Plusscouts om 00.30
uur in Wageningen. Zij worden steeds afgewisseld door
een jongere groep om tenslotte met de allerkleinste groep,
de Bevers, gezamenlijk het
Bevrijdingsvuur af te leveren.
Zo wordt het thema van het
alleroudste Bevrijdingsfestival
van Nederland ‘Vrijheid geef
je door’ letterlijk in praktijk
gebracht. Vrijheid is voor de
scouting een erg belangrijk
aspect en wordt gezien als
een groot belang zodat de
leden van groot tot klein bewust wordt gemaakt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Digitaal dorpsplein Zandvoort
Sinds vorige week heeft Zandvoort een digitaal dorpsplein.
Het initiatief komt vanuit Pluspunt Zandvoort en heet het

‘PluspleinZandvoort’. De bewoners kunnen op deze digitale
plaats duidelijk maken, waar zij hulp bij kunnen gebruiken.

Opening van het Plusplein | Foto: Johan Lagarde

Het is de participatiemaatschappij die in Zandvoort steeds meer
vorm gaat krijgen, zoals met dit
nieuwe initiatief. Bij de welzijnsorganisatie komen de medewerkers er steeds meer achter
waarom het soms een drempel
kan zijn om hulp te vragen. “Uit
onderzoek blijkt dat mensen het
makkelijker vinden om te helpen
dan om hulp te vragen”, zo luidt
de conclusie. Buurtbewoners
kunnen ook hulp aanbieden,

waarbij het gaat om kleine
diensten en hulp in het dagelijks leven, zoals boodschappen
doen. De overheid gaat er meer
en meer van uit, dat mensen
zelf voor elkaar gaan zorgen.
Het digitale tijdperk biedt een
aanvullende oplossing bij het
maken van direct contact met
je buurtbewoners, wat niet
altijd even vanzelfsprekend
is. Het digitale dorpsplein wil
buurtbewoners nog meer met

elkaar in verbinding brengen.
Daarom luidt het motto ‘Durf
te vragen aan buurtbewoners’.
PluspleinZandvoort.nl kan hulp
vragen laagdrempelig maken.

Traumahelikopter komt ter plaatse | Foto: Michel van Bergen

Twee ambulances, diverse politie-eenheden waren snel ter
plaatse. Ook het traumateam
uit Amsterdam landde met
de helikopter om assistentie
te verlenen. De motorrijder
is na de nodige zorg naar het
ziekenhuis overgebracht voor

verdere behandeling. De verkeersongevallenanalyse van
de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het
ongeval. Het overige verkeer
richting Bloemendaal moest
tijdelijk gebruik maken van de
busbaan.

Insluiper Center Parcs na
klopjacht aangehouden
Een verdachte is donderdagmiddag aangehouden bij het

Texaco pompstation aan de van Lennepweg. Kort daarvoor
was een grote zoektocht gestart nadat bij vakantiepark
Center Parcs een insluiping had plaatsgevonden.

Commerciële handelingen zijn
niet mogelijk op het digitale
dorpsplein. Wel kan iedereen
aanbieden tot ruildiensten. Het
kunnen vragen zijn, zoals: ‘Bijles
nodig voor u kind? Houdt u van
strijken en bent u altijd zo door
uw eigen strijkgoed heen?’ Deze
vragen maar ook het aanbieden
van hulp kan een inwoner melden het op PluspleinZandvoort.
nl. Om toegang te krijgen tot het
Plusplein is het noodzakelijk om
je te registreren, zodat het inloggen geen probleem is.
De jonge ICT’er Mark van Kuijk
heeft het digitale plein gebouwd
en de vorm en kleur is gegeven
aan de ideeën van Katrin Richter
die zich op het juiste moment als
vrijwilliger aan heeft geboden.
De website wordt bijgehouden
door drie Zandvoortse vrijwilligers. De informatie is te krijgen
via www.pluspleinzandvoort.nl.

Insluiper Center Parcs na klopjacht aangehouden | Foto: Mizzle Media

Naast opvallende agenten,
werden ook onopvallende
agenten en de politiehelikopter
ingezet. Vooralsnog was sprake van twee verdachten. Één
verdachte is nog voortvluchtig. De aangehouden man is

overgebracht naar het politiebureau. Wat de jongens buit
hebben gemaakt is onbekend.
Tegen vijven werd de zoekactie
afgebouwd. De politie zal verder onderzoek doen naar het
incident.
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Zandkorrels
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038
....................................................

Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
..................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur, innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Bouwbedrijf STRAK
Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk. Meubels
op maat gemaakt.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.
Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52
....................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
Stucadoor heeft tijd over
v.a. € 7 per m2.
Ook schilder- en
tegelwerk mogelijk
€ 15 per uur.
Tel. 06-27048739

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een
superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06-57208797 of
06-10281111
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt
zoveel meer kleur.
Al vanaf 202,50 euro
per kwartaal
(om de week).
Vanaf vijf afgesproken
lessen fikse korting.
Nog enkele uren vrij.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................

Xbox 360 accessoires
te koop aangeboden:
Kinect incl. 6 Kinect spellen € 45,-;
diverse gewone
spellen
8 stuks voor € 20,-;
1 controller € 15.
Indien alles in een koop:
samen € 70,-.
Tel. 06-83890133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Opslagruimte te huur
in Zandvoort-Noord
± 100m2
Ook in gedeeltes van
10m2 mogelijk.
Prijs notk.
Bel voor info:
06-47903770 of 5717805
....................................................

Introductieavond Shiatsu
Donderdag 30 april,
aanvang 19.00 uur.
Heeft u gezondheidsklachten? Kom en
kijk wat Shiatsu voor
u betekenen kan.
Gratis toegang.
www.muyaki.com
Aanmelden: 06-19992616
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/eeltpitten, anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
..................................................

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Taxicentrale
Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten
Zandvoort.
Speciaal tarief
Schiphol voor bus en
personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588

Koningsdag
Live vanaf 16.00 uur

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zelfstandig werkende
vrouw met veel
ervaring zoekt
werk in huishouding.
Tel. 06-59224663
....................................................

particulier

zakelijk

Buitenpodium

7,50

10,00

Grandioos
Artiestengala

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

met een

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:

Te koop / te huur:

ParkeerPlaaTs
in beveiligde parkeerkelder
in het centrum van Zandvoort

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informatie: 023-5714165
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De spelers van de lokale toneelvereniging hebben theater
De Krocht vorig weekeinde twee avonden lang op stelten ge-

zet met de vertolking van de klucht Tante Bella’s Beautysalon.

Het publiek kreeg waar het voor kwam: een avondje lachen,
gieren, brullen.

Een van de vele komische scènes uit de klucht

Tante Bella blijkt plotseling
overleden en haar twee neven
Albert en Berend Duursma erven van hun tante haar verpau-

perde beautysalon. De broers
willen de zaak opknappen en
daarna zo snel mogelijk voor
veel geld verkopen. Maar daar

Kunstveiling
zeer geslaagd
De kunstveiling die in galerie Coenraad werd georganiseerd

voor Kika, is een groot succes geworden. 24 door bekende
kunstenaars ter beschikking gestelde kunstitems werden
door Gert Toonen geveild en dat leverde een bedrag op
€ 1.915.

komt weinig van terecht, omdat de ene na de andere klant
de salon bezoekt met de meest
uiteenlopende verzoeken, variërend van hotstone massages, modderbaden, harsen,
gezichtsmaskers en zelfs een
bikinilijnbehandeling.
Aangezien de broers als bouwvakker daar geen verstand van
hebben, ontstaan de meest
komische situaties. Zo laten ze
een klant die op de zonnebank
ligt verbranden, wordt een gezichtsmasker aangebracht met
plamuurverf en wordt het modderbad gemaakt van grond uit
de tuin waar de poezen hun behoefte in doen. Gelukkig voor de
broers krijgen zij hulp van een
mooie stagiaire, die van de ene
verbazing in de andere valt. De
verwikkelingen zijn niet van de
lucht. Zo verschijnt onverwacht
het nichtje van tante Bella uit
Canada ten tonele, die haar
tante graag wil zien. De broers
houden de schijn op dat tante
nog leeft omdat ze bang zijn
dat deze pronte jongedame

haar gedeelte van de erfenis
komt opeisen. Met als gevolg
dat broer Albert zich voor moet
doen als tante Bella. Dit is koren
op de molen van Paul Olieslager
die verkleed als vrouw en op
hoge pumps de show steelt.
Maar ook de rest van de cast
speelde overtuigend in hun
rol, zoals Martine Adegeest, die
als verbrande klant heel wat
te verduren had. Ook Johan
Schouten leefde zich heerlijk
uit als de broer van Paul. Je zag
dat de acteurs regelmatig hun
lachen niet konden inhouden.
Het plezier straalde er van af.
Uiteindelijk komt uit dat tante
toch echt dood is en kon de erfenis tot ieders tevredenheid
worden verdeeld.
Een speciale vermelding verdient Hil Nieland, omdat zij pas
drie weken voor de uitvoering
de rol moest overnemen van
Lucie Peet. Daar kwam nog bij
dat Hil daarna ook nog eens
haar enkel brak, waardoor zij op
krukken haar rol moest spelen.
En dat ging haar goed af!

Americana Roots
Theater De Krocht biedt vrijdag 1 mei onderdak aan de vierde

editie van het ‘Americana Roots Country And Blues’ concert.
Er bestaat volgens Michael Knubbe, oprichter en co-organi-

sator, geen enkele twijfel over dat het een geweldig feest zal
worden. Samen met ONAIR-Events heeft hij een uitstekend

programma met veel verschillende optredens samengesteld.

Mede-organisator Michael Knubbe

Ratna Coenraad (l.) en veilingmeester Gert Toonen

De Zandvoortse Martine van
der Ham wil graag ter gelegenheid van haar 50e verjaardag de
marathon van New York lopen.
Zij en haar man hebben zelf
een genezen ‘Kika-kind’ en dus
was het niet meer dan logisch
dat ze het goede doel Kika aan
haar marathon verbond. Ratna
Coenraad vond dat een schitterend idee en samen met haar
schoonzussen Joke en José

Coenraad hebben de dames
de kunstveiling georganiseerd.
Veel bekenden en vrienden uit
de Zandvoortse kunstenaarswereld hebben iets ‘om niet’
ter beschikking gesteld. “Met
de opbrengst van zaterdag en
de losse donaties erbij opgeteld, zal de teller uiteindelijk
ruim boven de € 2.000 kunnen
worden”, aldus Ratna Coenraad
vrijdagavond.

“Als je van singer-songwriter
of Ierse folk zoals ‘The Fureys’
houdt, is dit concert echt voor
jou gemaakt”, legt Knubbe uit.
De Duitse muzikant die al zeven jaar in Zandvoort woont
zal zelf ook met zijn trio ‘Hazel
Bell’ optreden. Americana is
een verzamelnaam voor muziek die is afgeleid van de
authentieke country, folk en
blues stijlen, maar dan in een
modern jasje gegoten. De sfeervolle muziekstijl is de laatste
jaren vooral bekend geworden
door ‘The Common Linnets’, de

Nederlandse deelname aan het
Eurovisie Songfestival.
Deze keer heeft de organisatie
gekozen voor vier optredens uit
Nederland en Duitsland: deluny
(cowboy-folk); The Dobbepickers
(bluegrass); Hazel Bell (Americana) en de Zandvoortse Logan’s
Blues (blues). Dolly ten Pierik zal
het gehele evenement presenteren. Kaarten zijn te koop à
€ 10 bij Bruna Balkende (Grote
Krocht), Het Wapen van Zandvoort (Gasthuisplein), theater
De Krocht en via ONAIR-Events.

Column

Kom maar
We worden met de dag blijer van het weer! Vintage at
Zandvoort mocht eraan geloven afgelopen weekend.
Het kan niet anders dan dat
zij verheugd zijn geweest
met de stralende dagen.
Zelfs de lucht was prachtig
blauw toen ik de tassen met
de overgebleven kleding van
mijn overleden moeder in de
vrachtwagen laadde, voor
Sam’s Kledingactie bij de
Agathakerk. De zon gaf dat
moment, hoe vreemd klinkend, naast een slikkend ook
een warm gevoel.
We horen de merel uit volle
borst haar prachtige, hoogste
lied zingen terwijl ze druk in
de weer is met kleine takjes
aan te vliegen naar het nest
dat zij heeft gebouwd in de
dik beboste hedera. We merken dat het voor sommige
struiken eigenlijk al te laat
is om te snoeien. De winterbanden van de auto hebben
alweer plaatsgemaakt voor de
zomerse. We hebben onszelf
weer heerlijk mogen laten
verwennen met hapjes en een
drankje in een Haarlemse achtertuin. Maar hoe verraderlijk
voelde het toen de zon weer
verdween… een heus baalmoment om half 12 ’s avonds
terug naar huis, toen er geen
handschoen in mijn fietstas te
vinden was! Of toen we weggingen van een feestelijk partij bij strandtent 12 Aan Zee.
Kiters hadden die avond een
kitesessie met ondergaande
zon gevaren. Feestgangers
konden genieten van een knal
oranje lucht. Maar toen het
grijs zijn intrede deed, veranderde de zonnige gedachtes
in koukleumen. Zo plots heel
anders dan je had gedacht.
Een hemdje op de borst maakt
in deze periode dan ook echt
het verschil. Maar helaas nog
steeds geen handschoen in
mijn fietstas te vinden. Met
verkleumde handen in deze
barkoude nacht als resultaat.
Maar de weg naar genot is
ingezet. De weg naar zonnig
‘happinez’. Kijk om je heen
en zie. Het is zoals Ralph
Waldo Emerson ons
leert: De aarde lacht met
bloemen. Zo ook met het
weer.

Mandy Schoorl

Toneelvereniging Wim Hildering
zet Beautysalon op stelten
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Voel de LENTE
met onze BLOEMEN !!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer
het u het beste uitkomt”

“Even er tussenuit in ons zorghotel bij de
duinen”

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij
geheugenproblemen en gezelligheid met
dorpsgenoten.

Afdeling Zorgbemiddeling van Amie:
“Wij beantwoorden al uw vragen over wonen,
zorg en welzijn”

Amie, de vertrouwde
Wonen & Zorg: Een appartement
zorgaanbieder in de gemeenten en zorg in een van onze uniek
Zandvoort en Bloemendaal:
gelegen woonzorgcentra.
Thuis & Zorg: Zorg vanuit onze
kleinschalige wijkteams, in
onze ontmoetingscentra of de
aanleunwoningen.
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Welzijn & Gemak: Deelname
aan activiteiten, hulp bij het
boodschappen doen of begeleiding
naar het ziekenhuis.

Kortdurend verblijf: Een verblijf
na opname in het ziekenhuis, ter
ontlasting van uw mantelzorger of
in de laatste levensfase.
Informatie:
zorgbemiddeling@amie.nl
Tel. 023 - 574 16 37

Vrijgegeven animatie windturbines
blijkt slechts beperkte weergave

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) heeft

woensdag animatiebeelden vrijgegeven van de toekom-

stige aanblik van geplande windturbinevelden voor de
Zuid- en Noord-Hollandse kust. De Stuurgroep Maritieme

Windmolenparken, bestaande uit wethouders van de
gemeenten Katwijk, Noordwijk en Zandvoort, vindt dat

op zichzelf positief. De stuurgroep beijvert zich immers al

lange tijd voor volledige openbaarmaking, zodat met name

de Tweede Kamer, de gemeenteraden en andere belanghebbenden hun mening kunnen vormen.

Animatiebeeld uit de vrijgegeven film

De beelden die nu zijn vrijgegeven zijn echter niet meer dan
een begin van openbaarmaking, zeker in vergelijking met
de preview die de wethouders
eerder te zien kregen. Voor een
goede beoordeling zijn deze
beelden dan ook onbruikbaar.

Het ministerie geeft de beelden
vrij door middel van een filmpje van ongeveer een minuut,
veel korter dan de weergave
in de preview die getoond is
aan de wehouders. De beelden
worden getoond vanuit slechts
één standpunt, met zicht op

turbines met een vermogen
van 4Mw. Hogere turbines, met
een vermogen van 8Mw, worden wel genoemd, maar niet
op onderscheidende manier
getoond. In de previewversie
gebeurde dat wel. Bovendien is
het getoonde weerbeeld zeker
niet helder, eerder licht heiig.
De stuurgroep laat op basis van
dezelfde coördinaten als die het
ministerie heeft gebruikt een
eigen visualisatie maken. Met
daarin standpunten langs de
hele Noord- en Zuid-Hollandse
kust, windturbines van verschillende hoogtes en met zicht bij
meerdere weertypes. Deze visualisatie wordt op dinsdag 28
april aanstaande in Katwijk getoond aan de gemeenteraden
van kustgemeenten. Zij wordt
ook aangeboden aan de Tweede
Kamer. Ten slotte stelt de stuurgroep vast dat de website van
het Ministerie van I&M sinds
vandaag een andere kaart toont
van de geplande windturbinevelden voor de Hollandse kust.
Daarin is de strook tussen de 10
en 12 mijl nog verder uitgebreid
wat met name gevolgen heeft
voor het vrije uitzicht vanaf het
Scheveningse strand.

Open dag bij Autobedrijf Zandvoort
in Nieuw Noord
Rob Witte en zoon Robin vinden dat er meer zou moeten

gebeuren in Zandvoort Nieuw Noord. Volgens Witte is daar
voldoende plaats voor en geven de heren het goede voor-

beeld. Op zondag 26 april aanstaande, wordt de showroom
van Autobedrijf Zandvoort omgetoverd voor een creatieve
ontdek-en-doe-dag!

Handlezing in de showroom

“Wij willen laten zien dat uitgaan niet alleen in het centrum
hoeft te gebeuren. Je moet als
ondernemer creatief zijn en de
klanten jouw kant op zien te
krijgen. Wij willen met deze dag
het voortouw nemen voor meer
activiteiten in Nieuw Noord”,
zegt de zeer actieve en aimabele garagehouder die benadrukt
dat de entree gratis is maar de

drankjes helaas niet meer.
Het is de bedoeling dat de
Zandvoorters op die zondag
kennismaken met een aantal
disciplines die niet alledaags
zijn. Veel creativiteit zal er te
vinden zijn maar ook zaken die
veel informatie op kunnen leveren. Zo zal echtgenote Anja
haar zelfgemaakte sieraden

tentoonstellen en verkopen.
Tevens zal deze dame een zeer
fraaie collectie dameskleding
uit Parijs meenemen. Anja heeft
meer dan 25 jaar ervaring in de
confectie! Demonstraties kunnen u inzicht geven over uw verleden, heden en toekomst. Een
aantal dames met paranormale
gaven en begaafdheden zullen
daarvoor onder andere aanwezig zijn. Marc Valk, de bekende
glaskunstenaar met zijn roots
in Zandvoort, zal een aantal van
zijn werkelijk schitterende werken daar tentoonstellen. Ook
zal Ard Keff aanwezig zijn met
een aantal scootmobielen.
Uiteraard zijn het niet alleen
maar demonstraties, u wordt
ook in de gelegenheid gesteld
om werken zelf aan te schaffen.
Ook is er gelegenheid om iets te
drinken tijdens de open dag in
Autobedrijf Zandvoort, gelegen
aan de Kamerlingh Onnesstraat
23 in Zandvoort Nieuw Noord.
Op zondag 26 april bent u daar
van harte welkom tussen 11.00
uur en 17.00 uur. Een leuke gelegenheid om eens een zondag
in Nieuw Noord te spenderen. U
bent van harte welkom.
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Van der Sar Foundation
schenkt hulpkoffer

Ergotherapeut Denise Maas, eigenaar van Ergotherapie
Zandvoort, heeft vorige week vrijdag een bijzondere koffer in ontvangst mogen nemen. Zij had zich vorig jaar inge-

schreven voor een koffer via de Edwin van der Sar Foundation en was toen uitgeloot. Nu echter kreeg ze de koffer in
haar bezit en werd hij in haar praktijkruimte overhandigd.

Denise Maas (r.) krijgt de koffer overhandigd

De inhoud van de koffer bevat
hulpmiddelen voor mensen die
na een beroerte vanuit het ziekenhuis weer naar huis gaan.
Vaak komen ze daar situaties
tegen waarmee zij niet kunnen omgaan, ondanks de trainingen met ergotherapeuten in
de zorginstelling. “Er zijn altijd
wel weer zaken die apart zijn.
Mochten die zich voordoen, dan
kan ik nu helpen om via trainingen de patiënten de goede richting op te sturen zodat ze niet
langer van andere thuiszorg
afhankelijk zijn”, zegt ze.

meer complexe handelingen.

De Edwin van der Sar Foundation
verspreidt, in samenwerking
met Ergotherapie Nederland
en een keten van thuiszorgwinkels, jaarlijks 50 koffers vol
handige hulpmaterialen voor
ergotherapeuten in Nederland.
De inhoud van de koffers is
specifiek samengesteld voor
ergotherapie bij hersenletsel.
Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun
dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door
lichamelijke problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn
als eten of aankleden, maar ook

“Mensen met hersenletsel die
na de medische fase thuis verblijven zijn in veel gevallen aangewezen op de diensten van
een fysio- en ergotherapeut.
Handige hulpstukken of verpleegartikelen ondersteunen
en verbeteren de oefenstof. De
cliënten van de ergotherapeut
krijgen met de inhoud van
deze koffer een oplossing op
maat aangereikt. Dat maakt
hen meer zelfstandig in het
dagelijks leven. En dat is iets
waar wij als Foundation graag
aan bijdragen”, aldus Edwin en
Annemarie van der Sar.

Ergotherapie vindt niet alleen plaats in de behandelruimte, maar vaak ook op de
plek waar de problemen zich
voordoen, zoals thuis of op het
werk. “Ergotherapie is eigenlijk
zorg op maat. Met deze koffers komt de Edwin van der
Sar Foundation nu letterlijk bij
de mensen thuis en kunnen
hulpmaterialen direct ingezet
worden bij de behandeling en/
of worden achtergelaten na de
oefensessie”, aldus Maas.

Kind vermist op strand
Zondagmiddag rond 16.00 uur kreeg de politie melding dat er

een 4-jarig kind vermist was op het strand bij strandafgang
Barnaart. Mede door de inzet van diverse hulpdiensten en burgernet werd hij om 18.45 uur teruggevonden.
De reddingsbrigades van
Bloemendaal, Zandvoort en
IJmuiden zochten samen met
de politie uitgebreid te voet
en met voertuigen naar de
jongen. Zij zochten op en rond
het strand en in alle strandpaviljoens. Ook werd burgernet

ingezet waaraan 231 mensen
hebben deelgenomen. Om
18.45 werd de jongen aangetroffen op het zuidstrand
van Zandvoort. De jongen kon
gelukkig in goede gezondheid
herenigd worden met zijn
ouders.
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Máxima-al
profiteren!

ALLEEN GELDIG OP
KONINGSDAG!
Maandag 27 april,

Koningsdag,

HTC Nexus 9 (16GB)
8,9‘‘ Tablet
• Nvidia 64-Bit Tegra K1 dual-core processor,
scherm met 2048 x 1536 pixels
• 2 GB werkgeheugen, 16 GB opslagcapaciteit
• MicroUSB 2.0, WiFi a/b/g/n/ac, 2 x 2 MIMO,
Bluetooth 4.0, NFC
• Camera voor 1,6 MP, camera achter 8 MP
• Besturingssysteem Android™ 5.0 Lollipop
Art. Nr.: 1347999
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GO PRO Hero3+ Silver Edition
Action camera
• Direct beelden terugkijken op
een smartphone of tablet via de
GoPro app
• Tot 60 meter waterdicht
• Timelapse en nachtopname
• Filmen in 1080p met een beeldhoek van 170 graden
Art. Nr.: 1365085

Met Android™ 5.0 Lollipop
besturingssysteem

‘
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Intel Core i5-4210U Processor
(1,7GHz, 3MB Cache)

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside,
Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, en Xeon Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

SpeedPerfect zorgt voor
een 65% snellere wasbeurt

Fu

LENOVO Z50-70
15,6‘‘ Notebook
• Intel Core i5-4210U Processor (1,7GHz,
3MB Cache)
• 15,6‘‘ Full HD led-scherm met 1920x1080
resolutie
• NVIDIA GeForce 820M-2GB videokaart
• 8GB werkgeheugen, 1TB harde schijf
Art. Nr.: 1364599

Maak 10 foto‘s per seconde
met 11 Megapixel
2k

Aanbiedingen zijn alleen geldig op Koningsdag 27-04-2015 • Zolang de voorraad
strekt • Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten
en prijswijzigingen voorbehouden • Prijzen zijn excl. thuiskopieheffing

geopend van 10-19 uur!

1600
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1-7 kg
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MEDIA MARKT Cruquius:
Cruquiusplein 10, 2142 EV Cruquius
Tel. 023 - 5438800
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Bekijk foto’s of video’s
van je smartphone op TV

Energie-
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SAMSUNG UE32H6200
Smart LED-TV
• 32‘‘ (81cm) Full HD Smart-TV
• 200Hz Clear Motion Rate
• 4x HDMI, 3x USB 2.0, WiFi
Art. Nr.: 1314826

SIEMENS WMN16T3471
Wasmachine
• Energieklasse A+++-30%
• Vulgewicht 1-7kg
• 1600 rpm max. centrifugesnelheid
• iQdrive motor voor extra stilte en
zuinigheid
• 10 jaar motorgarantie
Art. Nr.: 1284232

SAMSUNG UE48H6240
Smart LED-TV
• 48‘‘ (122cm) Full HD 3D Smart-TV
• 200Hz Clear Motion Rate
• 4x HDMI, 3x USB 2.0, WiFi
Art. Nr.: 1352773

Openingstijden:
Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9 - 19 uur
Iedere zondag geopend van 12 - 17 uur

Geniet van Smart TV via
het ingebouwde Wi-Fi

Parkeren:
Gratis parkeerplaatsen direct voor de deur

Vivezza Trio kreeg de
Protestantse kerk niet vol

Het Vivezza Trio, dat zondag in het kader van de Kerkplein-

concerten van de stichting Classic Concerts in de Protes-

tantse kerk optrad, heeft de kerk verre van vol gekregen.
Een handje of twee vol belangstellenden had de moeite
genomen om de zondagmiddag naar moderne klassieke
muziek te komen luisteren.

Verrassende combinatie van viool, klarinet en vleugel

door Joop van Nes jr.

Het programma toonde al direct bij de eerste oogopslag
wat de drie dames voor de
Zandvoorters in petto hadden.
Voornamelijk muziek geschreven in de 20e eeuw stond op
de rol. Nu is dat niet zo heel
erg want in die eeuw zijn ook
echte klassieke stukken ge-

schreven maar nu was dat niet
het geval. Ook is de combinatie viool-klarinet-vleugel niet
bepaald een alledaagse maar
wel was de klank verrassend.
Vooral kwam dat naar voren in
de ‘Suite pour violin, clarinette
et piano’, een werk uit 1936 van
de componist Darius Mihaud.
Dezelfde benaming maar dan
een werk van een andere com-

ponist, Pierre Max Dubois, uit
1968 was zeker te modern
voor het toch wel kieskeurige Zandvoortse publiek. Een
werk van Eugène Ysaÿe, Rêve
d’Enfant was daarentegen zeer
goed te beluisteren. Het was
een werk voor viool en piano
en dat is toch wel een klassieke
bezetting.
De Suite from L’Histoire
du Soldat uit 1918 van Igor
Stravinsky kon de toets wel
doorstaan hoewel de componist niet echt tot de klassiekers
behoort. Misschien wel het
beste werk van de dag was geschreven door Michael Webster
in 1997 en was een bewerking
van de Carmen Rhapsody gebaseerd op thema’s uit Bizet’s
Carmen. Een stuk dat rustig
begon en vol tempo eindigde.
Zeer knap gespeeld door de dames Angélique Heemsbergen
(vleugel), Inger van Vliet (viool)
en Nicole van Jaarsveld (klarinet) die ook de presentatie op
zich nam. Overigens kan men
het met de muziekkeuze eens
of niet eens zijn, feit is dat technisch gesproken hier een trio
bezig was dat van wanten weet.
Complimenten daarvoor.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Molens
Momenteel worden er voor onze kust windmolens geplaatst. Soms zie je ze, soms zie je ze niet. Het vergt goede
ogen en helder weer. Merkwaardig is dat er over die nieuwbouw niet of nauwelijks wordt gesproken; laat staan
dat de bouw wordt betrokken bij de discussie over het nieuwe windmolenpark dat het kabinet wil aanleggen vanaf
circa 19 kilometer uit onze kust. Hoe ligt dat nieuwe park eigenlijk ten opzichte van de molens die nu worden/
zijn gebouwd? Raden maar. We moeten het nu vooral doen met trucagefoto’s waarin molens als Eiffeltorens
worden ingescand.
Overigens zou elke Nederlander, en elke Duitser, al heel blij zijn als een windmolen op meer dan 2 kilometer van
zijn huis wordt gebouwd. Hoe redelijk is het dat wij Zandvoorters meer dan 20 of 30 kilometer eisen? Die
Duitsers blijven heus niet weg, die zijn wel wat gewend inmiddels. Of, waarom eisen we niet een prijskorting
per kilowatt in de onderhandelingen als schadeloosstelling? Of eisen we een aandeel? Vullen daarmee een fonds
waarmee we onze boulevard verfraaien (1000 gebroken stoeptegels!), parkeertarieven verlagen of af en toe
een gratis ijsje uitdelen aan onze bezoekers. Maar ja, wij Zandvoorters zijn niet zo van de duurzame energie.
Wind en zon zat, maar ziet u wel eens een zonnepaneeltje of dakmolentje?

Hondenpoep
Afgelopen weken hebben diverse brievenschrijvers zich opgewonden over onze eigen ASO’s die hun hondendrollen
niet opruimen. Terecht natuurlijk; hoopjes ellende voor ons en onze geliefde toeristen. Zij pleiten voor strenge
handhaving en hogere hondenbelastingen. Of dat helpt is natuurlijk de vraag. Maar er gloort hoop! Onlangs maakte
de Volkskrant melding van een nieuwe methode die in Spanje in enkele toeristengemeenten wordt toegepast.
Met doorslaand succes. Alle honden worden in een DNA-register opgenomen, en als u een drol vindt brengt u
hem op een gouden schaaltje naar de registerambtenaar. De baas van de hond wordt nu simpel getraceerd met
behulp van het DNA dat in de poep zit. Hij krijgt zo’n boete dat hij voortaan altijd, maar dan ook altijd zijn
stront opruimt. Als de gemeente Zandvoort zijn bewoners en zijn toeristen een grote dienst wil doen, dan zou zij
onmiddellijk aan de slag moeten gaan om dit systeem hier snel in te voeren. Kost geen drol (eenmalig 50 euro).
Eindelijk verlost van een stinkend probleem en we kunnen werven met de slogan: “Zin in een poepvrije badplaats?
Kom naar Zandvoort” .
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Reisverslag - deel 2

door Mandy Schoorl

“Travel is the
only thing you buy
that makes you richer”
Laat je niet misleiden door de buitenkant van gebouwen, want pareltjes zijn vaak binnen de muren te vinden! We gaan van chantende monniken in de mooie,
bekende Chedi Luang Tempel via het in stilte mogen
aanschouwen van het imposante straatbeeld, naar de
verwarrende adoratie die de Witte Tempel in Chiang
Rai ons brengt.
Als we tijdens onze autorit
op een plotselinge begrafenisstoet stuiten, worden we,
hoe apart, uitgenodigd om
de dienst bij te wonen. Twee
witte koppen tussen honderden Thaïse rouwenden. Met
eerbied hebben we gekeken,
geluisterd en de drakenboot
in brand gestoken zien worden. De muziekband op plastic krukken in de achterbak
van een grote vrachtwagen.
De prachtige onconventionele BoeddhistischHindoeïstische Wat Rong
Khun (White Temple) is een
bizar en tegelijkertijd sprookjesachtige tempel. Een waar
kunstwerk. Witter dan wit
(om de reinheid van Boeddha
aan te duiden), in combinatie met kalkzandsteen
bouw met kleine spiegel
mozaïekstukjes (waarmee
de wijsheid van Boeddha
wordt weerspiegeld). Een
meesterwerk. Magisch en
vreemd typisch tegelijk. Met
adembenemende muurschilderingen van kunstenaar
Chalermchai Kositpipat.
De rit naar Sop Ruak, wat als
het officiële centrum van de
beruchte Golden Triangle
(Gouden Driehoek) wordt beschouwd, is sereen en rustig.
Totdat we aankomen bij het
drielandenpunt vanwaar we
Thailand, Myanmar (Birma)
en Laos in één oogopslag
kunnen aanschouwen, precies daar waar de Nam Ruak
en de Mekong rivieren in
elkaar samenvloeien. Dit

gebied is berucht geworden
vanwege de vroegere papaverteelt en de daarmee samenhangende productie en
smokkel van opium en later
de doorvoer van heroïne.
In Chiang Kong, bij de Thaïse
grens met Laos, laat de gure
wind ons blauwbekken in de
tochtige omgeving waarin
we staan. Per boot vervolgen
we onze route over de levensader: de Mekong. In het begin
aardig wat bedrijvigheid op
het water. Gaandeweg wordt
het uitzicht groener, met silhouetten van de bergen in
de heiigheid, en licht golvend
water door de bewegingen
van onze traditionele ‘slow
boat’. We omarmen de stilte.
Ik heb languit op m’n buik
op de boeg gelegen. Tegen
zonsondergang meert de
boot aan bij een prachtig resort, waar we door de houten
shutters, vanuit ons hemelbed, uitkijken over de rivier.
De gedenkwaardige ochtend met dromerige vergezichten, een bezoek aan een
weversdorp, de Pak Ou Cave
grotten en een onvergetelijk
beeld van de late avondzon
die in het water zakt waarbij een man bucolisch in
zijn vissersbootje zit, rustig,
met zijn armen op zijn knie
leunend. Hij als persoon in
zwarte schaduw, tegen een
zacht bruingekleurde horizon. Schitteringen van de
late avondzon in het water.
Gemoedelijk Luang Prabang
staat voor ons open. Daarover
volgende keer meer.

Lei Bodelier
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 17 - 2015
Nationale Herdenking op 4 mei
Het programma van maandag 4 mei

• Om 12.00 uur is de herdenkingsbijeenkomst bij het Joods
monument, inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van de J. van Heemskerckstraat
en Dr. J.G. Mezgerstraat.
• Om 14.25 uur is er een informele herdenking op het
Verzetsplein, met aansluitend de herdenking bij de oorlogsgraven op de algemene begraafplaats.
• Om 19.00 uur start de speciale herdenkingsbijeenkomst
in de Protestantse Kerk. Het gemeentebestuur Zandvoort
nodigt alle inwoners van Zandvoort uit tot het bijwonen
van deze plechtigheid.
• Om 19.30 uur begint de stille tocht. Vanaf de Protestantse Kerk (Kerkplein) loopt men via het Raadhuisplein de Haltestraat uit. Men steekt over en loopt de
Verlengde Haltestraat in. Het spoor over en vervolgens
de Vondellaan in. Aan het einde van deze straat rechtsaf de Van Lennepweg in. Hierna loopt men rechtdoor
naar het Herdenkingsmonument, aan de rotonde Van
Lennepweg - Linnaeusstraat.
• De kerkklokken luiden van 19.45 uur tot 30 seconden voor
20.00 uur. Vanaf 20.00 uur worden 2 minuten stilte in
acht genomen. Na de stilte brengt de trompettist The
last post ten gehore.
• Om 20.03 volgt de officiële bloemlegging en volgt een declamatie, daarna is er gelegenheid tot leggen van bloemen.
• Wegens de dodenherdenking van de gemeente Bloemendaal is de Zeeweg vanaf 18:00 uur afgesloten, in
verband met een stille tocht naar de begraafplaats in
de duinen achter de Zeeweg. Het verkeer zal uit moeten
wijken via de Zandvoortselaan.

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 16 en
de verdere in week 16 door het college genomen besluiten
zijn in week 17 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Inzameling GFT rolemmers

De inzameling van huishoudelijk afval en GFT (incl. gele
zakkenroute) is op dinsdag 28 april i.p.v maandag 27 april
i.v.m. Koningsdag.

Wijziging arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende
bekend. Het college heeft in de vergadering van 7 april 2015
de volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort vastgesteld.
Wijziging van de CAR-UWO i.v.m.:
• verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren
• redactionele onvolkomenheden herstellen
In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt
de gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht
wederom te zijn vastgesteld.

Aanvraag Horeca-Exploitatievergunning
Brederodestraat 44

Belanghebbenden in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen hun reactie tot en met 1 mei 2015 schriftelijk
kenbaar maken en richten aan de burgemeester van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Evenementenvergunningen verleend

• Er is een evenementenvergunning verleend aan ONAIR
Events voor het 5-mei Festival, dat plaatsvindt op het
Gasthuisplein op dinsdag 5 mei 2015.
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• Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting Kids Samen voor het evenement, de Koningsspelen,
dat plaatsvindt op vrijdag 24 april 2015 ter hoogte van
strandpaviljoen Vooges.

Verkeersbesluiten

7 april 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/CT/2015/03/000966 voor Laad- en losplaats
Zuiderstraat. Het verkeersbesluit houdt in dat een parkeervak ter hoogte van Zuiderstraat nummer 4c alleen te
gebruiken is voor het laden en lossen van goederen en
personen.
Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Haltestraat 23b, plaatsen balkon achterzijde, ingekomen
10 april 2015, 2015-VV-071.
• Zeestraat 71, wijziging afwerking maaiveld, ingekomen
13 april 2015, 2015-VV-073.
• Van Stolbergweg 2, plaatsen dakkapel, ingekomen 14
april 2015, 2015-VV-074.
Bentveld:
• Westerduinweg 32, wijzigen gevelaanzichten, maken
trapgat en plaatsen kanaalwerk, ingekomen 10 april 2015,
2015-VV-072.
• Parnassialaan 4, kappen boom achtertuin, ingekomen 14
april 2015, 2015-VV-075.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen
worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter
inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden.
In die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als
zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Van Lennepweg 34, plaatsen dakkapel, verzonden 13 april
2015, 2015-VV-021.
• Badhuisplein 10, vervangen kozijn, verzonden 13 april
2015, 2015-VV-027.
• Badhuisplein 10, plaatsen ontgeuringsinstallatie op dak,
verzonden 13 april 2015, 2015-VV-033.
• Badhuisplein 10, plaatsen reclame in de vorm van vlaggen
en twee borden aan voorgevel, verzonden 13 april 2015,
2015-VV-035.
• Zandvoortselaan 24, snoeien boom, verzonden 13 april
2015, 2015-VV-037.
• Patrijzenstraat 18a, kappen boom achtertuin, verzonden
13 april 2015, 2015-VV-038.
• Boulevard Barnaart 67, verplaatsen toiletgebouw en
realiseren van twee zwembaden, verzonden 15 april 2015,
2015-VV-043.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
• Strandafgang Paulus Loot 6, vernieuwen strandpaviljoen,
verzonden 13 april 2015, 2015-VV-016.
• Piet Leffertsstraat 35, plaatsen dakkapel, verzonden 15
april 2015, 2015-VV-040.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.
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Zandvoort krijgt € 1.000 voor fitness project
Zandvoort en toerisme kunnen in één adem genoemd worden. Maar wat als deze toeristen gewend zijn om hun sportieve dagelijkse gang van zaken invulling te geven? Marcel van
Rhee heeft daarvoor de nodige ideeën aan B&W gegeven en
die zijn ermee aan de gang gegaan. Zandvoort is nu een van
de Noord-Hollandse gemeente die kunnen profiteren van het
Toeristisch Promotiebudget van de provincie Noord-Holland.
Een blije wethouder Gerard
Kuipers heeft dinsdagmiddag
in het provinciehuis in Haarlem
een cheque overhandigd gekregen die goed is voor € 1.000.
Dat bedrag kan gebruikt worden voor het zogenaamde Fit
Circuit Zandvoort, een fitness-

boulevard die de toeristen, en
uiteraard de Zandvoorters, gratis mogen gebruiken.
De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties Recron, Hiswa,
Koninklijke Horeca Nederland,

MKB Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en
de regio VVV’s, beoordeelde
de Zandvoortse aanvraag als
volgt: “Het doel is om de bewoners en bezoekers gebruik
te laten maken van de ruimte
van de boulevard. Zandvoort
aan Zee wil de eerste gemeente in Nederland zijn waar je
een sportcircuit kan doen met
uitzicht op het strand. Uit het
DNA van Zandvoort is naar voren gekomen dat het uitermate
geschikt is voor Pop-up activiteiten en wat is er nu meer popup dan een sportcircuit midden

op de boulevard. Veel mensen
willen ook graag op vakantie
doorgaan met hun sportieve
prestaties en dit kan nu, zonder
hiervoor te moeten betalen én
terwijl men tegelijkertijd geniet van de overweldigende
uitwerking van het strand. De
sporttoestellen zijn uitgekozen op duurzaamheid zodat
deze lang en verantwoord
mee kunnen. Tevens draagt
het door het gratis karakter
bij aan de gastvrijheid van de
badplaats Zandvoort aan Zee,
of voor de internationale toerist: Amsterdam Beach.”

E-games
In de meivakantie is het

weer zover: de zesde Jeugd-

VakantieSportWeek in Zandvoort! Van 2 t/m 9 mei organiseren Sportservice Heem-

stede-Zandvoort en de ge-

meente Zandvoort in samen-

werking met verschillende
Zandvoortse

verenigingen

en andere sportaanbieders
elke dag leuke sportactiviteiten.

Kinderen uit groep 1 t/m 8 en ouders kunnen zich hier vanaf nu
voor inschrijven via www.sportserviceheemstedezandvoort.nl!
Dit jaar staan er wederom bijzondere, nog niet eerder in Zandvoort
aangeboden sporten, op de planning, waaronder E-games.

E-games

E-games zijn verschillende sporten die recreatief en competitief
gespeeld kunnen worden met een
computer. Tegen of met elkaar
kunnen kinderen elkaar uitdagen
tijdens verschillende spellen als
I-Dance, dansmatten, X-box kinect, Fietsen, Schaatsplank en het
reactiespel Makoto, reactiespel.

Veel aanbod

Het aanbod tijdens de JeugdVakantieSportWeek bestaat verder uit bumpball, badminton,
atletiek, bootcamp voor ouders,
surfen, een springkussenparadijs
en midgetgolf. Voor een ieder is
er wat wils! De activiteiten vinden
verspreid door Zandvoort plaats.
De JeugdVakantieSportWeek is
een uitgelezen mogelijkheid om
kennis te maken met sporten
die je normaal gesproken niet
zo snel zult doen. Het gaat er
in de sportweek ook om dat de
leerlingen een bepaalde basiskennis zullen krijgen, waardoor
ze aan het eind van de clinic zelf
de sport kunnen beoefenen, met
genoeg kennis over de spelregels
en technieken. Verder zijn het
natuurlijk fantastische activiteiten om de meivakantie op een
sportieve manier door te komen.

Cursussen

De JeugdVakantieSportWeek
start op zaterdag 2 mei en eindigt op zaterdag 9 mei. Elke dag
is er een leuke clinic. Er wordt
een kleine deelnemersbijdrage
per cursus gevraagd. Leerlingen
kunnen het activiteitenprogramma bekijken op www.sportserviceheemstedezandvoort .nl
door te klikken op de banner
JeugdVakantieSportWeek. Daar
kunnen zij zich ook inschrijven.
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Biljart

Basketbal - heren

Afwachten voor Lions heren
Het eerste herenteam van The Lions weet na de laatste ge-

wonnen thuiswedstrijd nog niet of het kampioen is of niet.
Het wachten is op de uitslag van de wedstrijd tussen BC Apol-

lo 8 en Akrides 4. Lions deed zaterdag in de Korver Sporthal in
ieder geval wat het moest doen en dat was winnen.
Het Zandvoortse herenteam,
bivakkerend op de tweede
plaats, nam de strijdbijl op tegen de nummer drie van de reguliere competitie: Club 2000
uit Amsterdam. De nummer 1,
Apollo, speelde tegen de nummer 4 Akrides en het verschil
tussen de nummer 2 The Lions
en Apollo was maar één gewonnen wedstrijd in het voordeel
van de Amsterdammers. Dus
was het zaterdagavond noodzakelijk om van Club 2000 te
winnen. Dat lukte maar gemakkelijk ging dat niet.

Onze plaatsgenoten gingen
voortvarend van start en namen
binnen de kortste keren een 9-2
voorsprong. Hierna stokte de
aanvalsdrift en konden de gasten dichterbij komen. Aan het
begin van het tweede kwart
had Zandvoort weliswaar een
voorsprong maar die was niet
groter dan slechts één schamel
puntje: 14-13. Het tweede kwart
konden de Lions-spelers de basket niet of nauwelijks vinden.
Club 2000 echter wel en ging
hard over Zandvoort heen met
een 22-33 ruststand als gevolg.

In het derde kwart moest Lions,
dat zonder de geblesseerde center Niels Crabbendam speelde,
laten zien wat ze in huis hadden. Een weergaloze Dustin
Driehuizen, ‘bankspeler’ uit het
tweede team, scoorde 16 punten op rij en zorgde dat Lions
aan het begin van het laatste
kwart 47-40 voor stond. Onder
meer door scores van Wiebe de
Jong wist Lions een toch nog
ruime 69-59 winst te boeken.

Bijna blinde is de beste
Het Martin Luther Visser 10-over-rood biljarttoernooi, dat
vorig weekend café Bluijs drie dagen lang bezig hield, heeft

nog nooit zo’n spannende finale gekend als dit jaar. Jan van

Gemert leek Chris Walker in een rechtstreeks duel te ver-

pletteren, maar ondanks de 9-1 voorsprong wist Walker, die
aan één oog blind is en in zijn andere oog nog maar 20%
zicht heeft, de partij met 10-9 te winnen.

Zoals gezegd: nu afwachten wat
Apollo ervan gebakken heeft.
Heeft het team verloren volgt er
een beslissingswedstrijd. Als ze
gewonnen hebben zijn ze kampioen, een gelijkspel bestaat niet
in het basketbal. Topscores aan
Lions zijde: Dustin Driehuizen 45
en Wiebe de Jong 13 punten.

Vissen

Zeevissers vangen meters vis
onder goede omstandigheden
Voor de deur bij Beach Club N°5 werd afgelopen zondag een

grote wedstrijd georganiseerd voor de Zandvoortse zeevissers. Vlak na de start, om 09.00 uur, werd er al snel vis ge-

vangen en wel een hele mooie grote bot door Paul Mieters!

Gaande de wedstrijd werd er steeds meer vis gevangen.
‘Meetmeester’ Jan Paap had het samen met Ton Goossens
behoorlijk druk om alle vis van de deelnemers te meten.

Rolf de Jong met de grootste vis | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Een aanbeet bij Rolf de Jong
leverde een zeebaars van 54
cm op. Jochem Visser, die op
plaats 2 van het parcours aan
de zuidkant stond, hielt zich
18

stilletjes en ving de ene naar
de andere vis maar even later
ook een zeebaars 44 cm. Die
kon echter niet tippen aan die
van De Jong. Cas Al, die aan het

einde van het parcours richting
de noordkant stond, melde via
de portofoon waar een aantal
leden mee uitgerust waren.
Het was mooi weer op het
Zandvoortse strand en de goed
gemutste deelnemers hadden
het naar hun zin. Ook de nieuwe secretaris Henk Bluijs, die
het stokje overheeft genomen
van zijn broert Gerard, was
dolblij met zijn zeebaars van
39 cm. Toen om 13.00 uur de
wedstrijd was afgelopen, had
de wedstrijdcommissie het erg
druk om de diverse prijzen aan
de rechthebbenden te doen
toekomen.
Jochem Visser won uiteindelijk de wedstrijd met 545 cm
vis en won ook de Beach Club
N°5 bokaal die werd uit gereikt door Aagje Dokters van
de Beachclub. Rob Wind werd
2e met 480 cm vis en 3e werd
Fred Schilpzand met 452 cm vis.
De grootste vis was gevangen
door Rolf de Jong: een zeebaars
van 54 cm en hij won de geldpot. De grootste bot, 43 cm,
en schar, 26 cm, werden door
Ton v.d. Horst binnengehaald.
Er zijn 4 soorten vis gevangen:
zeebaars, bot, schar en een
wijting van 22 cm door Henk
Bluijs. Totaal gevangen vis was
139 stuks en een lengte gehaald
van 42,77 meter met 18 deelnemers. Een uitstekende dag voor
de Zeevisvereniging Zandvoort!

Vlnr. Cees de Jong, Chris Walker en Jan van Gemert | Foto: Miriam v.d. Moolen

Van Gemert kwam in de daarop
volgende partij tegen Cees de
Jong sterk terug met een 10-9
overwinning. Maar toen De Jong
vervolgens ook met 10-9 Walker
wist te kloppen, stonden ze in alles gelijk, zowel in punten als in
beurten. Uiteindelijk werd Chris
Walker via een ingewikkelde berekening door de wedstrijdleiding tot winnaar uitgeroepen.
Maar eigenlijk verdienden ze
allemaal de eerste plaats.

Voor Van Gemert was het zijn
eerste finale sinds 38 jaar.
Waarmee maar weer eens bewezen is dat de aanhouder (bijna) wint! Van Chris Walker was
het helemaal een prestatie. “Ik
zie bijna niks, maar ik doe het
op gevoel en ervaring. Alleen
als een bal ver weg ligt, zie ik
het helemaal niet en doe ik het
op goed geluk.” Dat was in dit
geval genoeg voor de eindoverwinning.

Handbal

Zuur verlies ZSC
De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag helaas een nederlaag geleden tegen Vriendschap in Amsterdam. De teams gingen gelijk op maar een scheidsrechterlij-

ke beslissing, vlak voor tijd, zorgde ervoor dat de thuisploeg
alsnog met de zege heen ging. Het werd 14-13.
“Het was weer een spannende
wedstrijd. Wij begonnen iets
sterker, verdedigend ging het
erg goed en vooral onze keepster Eline van Ravensbergen
stond weer geweldig haar doel
te verdedigen. Met de rust
stond wij zelfs met 5-7 voor. Tot
ver in de tweede helft wisten
wij onze voorsprong te behouden, maar toen de dames van
vriendschap het tempo opvoerden, zij hadden 5 wissels wij 2,
wisten ze op gelijke hoogte te
komen. Door een foutieve wissel kwamen we in de laatste

twee minuten in ondertal en in
die omstandigheid wist vriendschap nog een keer te scoren en
dat bleek de winnende. Erg zuur
om zo te verliezen”, zei Martina
Balk na afloop.
Scores ZSC: Manon v Duijn 6;
Romena Daniels en Lucia v.d.
Drift ieder 2 en Maaike Paap,
Naomi Kaspers en Martina
Balk scoorden ieder een keer.
Komende zondag om 11.00
uur speelt ZSC opnieuw thuis.
Monnickendam is dan de tegenstander.

Zandvoortse Courant • nummer 17 • 23 april 2015

Voetbal

Stormloop

SV Zandvoort kon RKAVIC niet stoppen

Stormloop op circuit trok
honderden deelnemers

De thuiswedstrijd van SV Zandvoort van afgelopen zaterdag

was er een om snel te vergeten. Zandvoort moest winnen
om nog een (kleine) kans te hebben op het kampioenschap
maar kam niet verder dan een gelijkspel. Tegen RKAVIC
bleef Zandvoort steken op 2-2 en liet dus 2 punten liggen.

Billy Visser passeert zijn tegenstander

Het was eigenlijk de dag van
keeper Arnold Jongejan. Telkens
kwamen de gasten vrij voor het
doel van Zandvoort en telkens
was het Jongejan of het houtwerk dat een score voorkwam.
Zelfs de eerste penalty, RKAVIC
kreeg er drie, werd door de
Zandvoortse doelman gestopt!
Zandvoort kwam al snel op

voorsprong. Uit een scrimmage voor het Amstelveense
doel wist Zandvoort al in de
derde minuut op een 1-0 voorsprong te komen. RKAVIC, 10e
met maar liefst 26 punten minder dan Zandvoort, deed er een
schepje bovenop en trok goed
ten strijde. Jongejan had het
er druk mee maar hield zijn
doel schoon. Zijn teamgeno-

ten bakten er niet veel van en
het wachten was eerder op de
gelijkmaker dan op een verdubbeling van de voorsprong voor
de thuisclub. Toch kwam die
er wel, door een fenomenaal
schot van Koen Michielsen.
Nauwelijks een minuut later
legde de wat warrig leidende
arbiter de bal op de stip na een
overtreding van Zandvoort.
Jongejans stopte maar tien
minuten later kreeg RKAVIC
een herkansing. Vlak voor rust
herhaalde dit tafereel zich en
konden de Zandvoorters hun
wonden gaan likken.
Omdat EDO in de thuiswedstrijd tegen NFC met 7-2 aan de
goede kant van de score bleef, is
het verschil met Zandvoort opgelopen tot 7 punten. Komende
zaterdag staat EDO-SV Zandvoort op het programma. Dat
wordt de wedstrijd van de
waarheid! Alleen winst telt, anders blijft de nacompetitie voor
een plaats in de 2e klasse over
en dat is altijd een tombola!
Overige uitslagen 3e klasse B:
VVC – De Brug: 2-3; TABA – De
Meer: 2-2; VEW – VVA/Spartaan:
5-0; Ouderkerk – Buitenveldert:
2-2 en SCW – KHFC werd 1-1.

IJshockey

om hun 6, 12 of 18 kilometer af te leggen tijdens de Storm-

loop op het Circuit Park Zandvoort. De echte die-hard kon

zelfs aan de STORMBAAS meedoen, een 5 uur durende race
vol hindernissen.

Circuit als decor van de Stormloop run | Foto: Michel van Bergen

Na een warming-up moesten
de deelnemers diverse hindernissen op het circuit afleggen.
Zoals tonnen in de grindbak,
over autobanden lopen, autobanden verplaatsen en ‘even’ de
tribune op en af rennen. In een

lekker zonnetje maakt het de
deelnemers niets uit, al gaven
sommigen wel toe dat ze iets te
weinig hadden getraind. Zij hadden vooral last van kramp. Toch
stonden er 1293 mannen en vrouwen op de einduitslagenlijst.

Adverteerders

Zilver voor Britt Wortel
De Zandvoortse ijshockeyster Britt Wortel (18) is met het

Nederlands Vrouwen IJshockeyteam als ‘vice-wereldkam-

pioen’ teruggekeerd uit Beijing, China. De Nederlandse

dames speelden een belangrijke rol op het WK in divisie 1B.

Britt Wortel (midden) met de tweede prijs

Na een jaar van intensive voorbereiding in een competitie tegen alleen maar mannenteams
vertrok de ploeg van bondscoach Joep Franke vol goede
moed richting China. De eerste

Afgelopen zaterdag gingen zo’n 1.300 deelnemers van start

wedstrijd was tegen gastland
China die direct na de openingsceremonie plaatsvond. Hoewel
gesteund door een paar duizend
fanatieke Chinese fans ging na
penaltyshots de winst naar

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.

Nederland. In de tweede wedstrijd tegen Slowakije ging het
echter mis. Nederland speelde
nerveus en kreeg maar liefst 18
keer een persoonlijke straf, waardoor de tegenstander steeds 2
minuten met een speler meer
op het ijs stond. Uiteindelijk
werd deze wedstrijd net met
2-3 verloren. Erg jammer, want
later bleek dat wanneer de dames deze wedstrijd wel hadden
gewonnen, ze met een gouden
plak en promotie huiswaarts
waren gekeerd. Vervolgens
werden de wedstrijden tegen
Italië (2-0), Noord Korea (7-1) en
Hongarije (2-0) wel gewonnen
en het Nederlands Vrouwen
IJshockeyteam keerde dus terug met een mooie zilveren
medaille.

Administratiekantoor

La Sorella Moda

Amie

Medina Woninginrichters

De doelstelling, promotie naar
de A-poule, werd dus net misgelopen, maar volgend seizoen
zullen de Nederlandse ijshockeyvrouwen alles op alles zetten
om hun droom, de Olympisch
Spelen van 2018, waar te maken.

Ineke Smit

Uitvaartcentrum Haarlem

Kaashuis Tromp

Van der Valk Notariaat

K. Willemse

Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
BeachClub Tien

Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Café Fier

Café Neuf

Cense Makelaars

Circus Zandvoort

Mediamarkt

MMX Italian restaurant
Motorrijschool Goede
Onair-Events

ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pandora

Pico Bello

Restaurant EVI

Shanna’s Shoe Repair
& Leather

Dierenkliniek Zandvoort

Stichting Pluspunt

Fietswereld Zandvoort

Strandpaviljoen Ajuma

Greeven Makelaardij

Transportbedrijf

Direct Account B.V.

Gemeente Zandvoort
Het Pakhuis

Uitvaartverzorging

KVV Grafische

Vormgeving

Zandvoort

Tea Chocolate & More
Van der Veld

Uitvaartzorg Jessica IJzer
Yarden Uitvaartzorg B.V.
Zilt at Sea
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BEDRIJVENGIDS pagina
Grand Café & Restaurant
Al jaren een goed adres
voor heerlijk eten voor een eerlijke prijs

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Voor menu & Daily’s
Volg ons op FB www.facebook.
com/cafeneufzandvoort

Koningsdag geopend van 09.00 tot 18.00 uur

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Actueel

7

Programma van
Herdenking dit
jaar uitgebreider

Politiek

11

Raadslid stapt
uit onvrede
uit de politiek

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

19

Oorlog

Sport

Ook Zandvoorts
slachtoffer bij
beschieting Dam

Verstappen trekt
landelijke pers
naar Zandvoort

oplage 9.500 exemplaren

Vier Zandvoorters
Koninklijk onderscheiden
Vrijdag 24 april heeft burgemeester Niek Meijer weer een aantal Koninklijke Onder-

scheidingen uitgereikt aan Zandvoorters die al jaren geheel vrijwillig voor de gemeen-

Zie pagina 7

www.zandvoortsecourant.nl

Zonnige Koningsdag
De zon was een onverwacht cadeautje voor Konings-

dag. Alle slechte weersvoorspellingen ten spijt is Koningsdag 2015 in Zandvoort een groot feest geworden.

schap hun vrijwilligerswerk hebben verricht. Dit jaar kreeg een viertal inwoners van
Zandvoort een lintje opgespeld.

Opening van Koningsdag 2015

Vlnr. Burgemeester Niek Meijer, Jan Kol, Albert Winnubst, Pieter en Henny Goedhardt

HIERBIJ VERKLAREN WIJ HET
ZONNEBRILLEN SEIZOEN
VOOR GEOPEND!

GRAAG TOT ZIENS
BIJ SEA OPTIEK
Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

De Mannetjes

Pop Up
Zandvoort

Jan Kol is al vanaf 1999 vrijwilliger bij het Genootschap
Oud Zandvoort en bij het
Zandvoorts Museum. Van
2007 tot 2014 is hij vrijwilliger
geweest bij de Zandvoortse
Omroep Organisatie ZFM en
in 1970 was hij voorzitter van
het actiecomité ‘Behoud het
Kostverlorenpark’.
Albert Winnubst was van 1991
tot 2003 vrijwilliger van het
Parochiebestuur van de St.
Agathakerk. Van 2004 tot 2014
was hij bestuurslid van de Raad
van Bestuur van de Stichting
Pluspunt. Beide heren zijn be-

noemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Pieter Goedhart en zijn vrouw
Henny Goedhart-Verkouteren
hebben zich sinds 1996 meer
dan fulltime ingezet voor
de kansarme bevolking in
Gambia. In 2002 hebben zij
de stichting Geef Gambia
Toekomst opgericht. In 2014
is de stichting overgedragen
aan de Gambiaanse Jammeh
Foundation. Voor hun mooie
vrijwilligerswerk, dat zij zes
maanden per jaar doen, zijn
beiden benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.

De aubade bij het raadhuis was
door het oranje zonnetje ook
al een groot feest. Nadat bur-

gemeester Niek Meijer de dit
jaar geridderde Zandvoorters
had voorgesteld, zorgde het
Gemengd Zandvoorts Koper
Ensemble traditioneel voor de
eerste muzikale klanken van
deze Koningsdag. Met oer-Hollandse meezingers zette het
uitbundig in oranje uitgedoste
koor de toon voor de rest van
de dag.

Vervolg op pagina 3

B ETER MO BI EL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

‘Dat was een leuk
pop up evenementje
afgelopen maandag’

In feite was de dag al geslaagd
bij het krieken van de dag: geen
regen, geen bewolking, maar
een helderblauwe hemel met
zon! Dat maakte het voor de
deelnemers aan de vrijmarkt,
die in alle vroegte hun handel
uitstalden, een stuk aangenamer, al was een dikke jas aanvankelijk wel nodig.

Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Het gemeentehuis is op
maandag 4 en dinsdag 5 mei gesloten.
Gemeente Zandvoort
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Weerbericht

Waterstanden

Hier uw vaste advertentie?

Na een langzaam afnemende gezondheid overleed toch
nog onverwacht mijn liefhebbende man, onze dierbare
vader, schoonvader en trotse opa

06-2453 0167

Albertus Aart Grimberg
Bert
Amsterdam,
9 juli 1943

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Eindelijk eens een
mooie zomer?

Zandvoort,
23 april 2015
Coby Grimberg-Antonides
Eric en Patricia
Ruben, Dante
Olga en Mukesh
Darshan

Hoog

april/mei

Thorbeckestraat 17
2042 GL Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft heden
plaatsgevonden.
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Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Burgerlijke stand
13 - 19 APRIL 2015
Leff, zoon van: Keur, Boudewijn en: de Joode, Nikita
Lewis Michael Morgan, zoon van: Graham, Alexander
White en: Morgan, Louise
Ebbe Floor, zoon van: Linssen, Thomas en: Flohr, Jana

Geregistreerd partnerschap:

Loos, Hans en: Janbroers, Wencke Martine Johanna

Overleden:

Muijs, geb. van Lingen, Maria Sophia, geb. 1932
Mulder, geb. Heijs, Wilhelmina Christina Petronella
Maria, geb. 1922
Helsingen, geb. Heijmans, Betsy, geb. 1926
Keur, geb. Knegt, Grietje, geb. 1942
Gabriëls, Willem Karel, geb. 1951
van Arkel, geb. Hoogendoorn, Adriana, geb. 1922
Heesemans, Cornelia Madeleine Anuschka Beatrix,
geb. 1946
Peet, Hans, geb. 1938
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dagen achter de kiezen zijn de verwachtingen
omtrent de komende zomer natuurlijk tamelijk
hoog gespannen. Men verwacht er dan kennelijk nogal wat van.

Een min of meer mooi voorjaar zegt eigenlijk niets over
de daaropvolgende zomer. Zo waren de maanden april
2007 en mei 2008 grandioos met ontzettend veel zon,
bijzonder hoge temperaturen en het duo was ook nog
eens kurkdroog, maar de hoofdzomer liet het eigenlijk
afweten in beide jaren.
Het omgekeerde was het geval in 1983 toen we na een
belabberd voorjaar een uitstekende hoogzomer kregen
in Zandvoort en omgeving met in de maand juli op sommige stekken geen enkele druppel in de regenmeter.
Op 11 juli werd het rond 33 graden (schaduw) in onze
contreien.
Tegenwoordig is het bijzonder moeilijk om eens een stabiele zomer op het pleit te krijgen. Het mooie weer is er
zeker, maar binnen enkele dagen explodeert het kwik
dan vaak naar 33 of 35 graden waarna zich onmiddellijk
weer een onstabiele fase aandient met buien. De echte
warmte of hitte beperkt(e) zich tot maximaal drie of vier
weken (juli 2006 of augustus 2003 die zinderend waren).
De laatste echt stabiele en mooie zomer dateert alweer
uit 1995. Toen was het nog mogelijk dat een hogedrukgebied boven Scandinavië langere tijd voor fraai weer
kon zorgen in de Lage Landen. De tijden van echte koude
zomers zoals in de jaren zeventig/tachtig van de vorige
eeuw, lijken definitief voorbij. Er zit nu eenmaal meer
warmte in de atmosfeer opgesloten en dat blijft ook zo.

Erika

Geboren:

Met al een paar heerlijke voorzomers getinte

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Moederdag Sharing
Wine and Dine
Zondag 10 mei is het moederdag

en dus tijd dat alle mama’s samen met hun
familie mogen komen genieten aan het strand.
Beach Club Tien gaat jullie verwennen met
overheerlijke verschillende gerechtjes met o.a.
huisgerookte carpaccio met truffelolie,
Hollandse garnalen kroketjes, Hollandse asperges
met Hollandaisesaus, lamsvlees, ossenhaas
en verschillende soorten verse Noordzee vis.
Deze heerlijke wine and dine kost 28,50 p.p. excl. wijn
en 37,50 incl. 3 mooie glazen wijn.
Tevens serveren wij een Moederdag sharing
brunch voor 19,50 p.p. ( incl. een glas Prosecco)
Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Waarschijnlijk krijgen we dit seizoen een iets bovengemiddelde zomer (qua temperatuur en zon). Gezien de
nabije weerhistorie zouden we qua neerslag ook weer
aan de relatief hoge kant zitten. De malse ‘meiregens’
van de afgelopen dagen zijn zeer welkom geweest voor
de levende natuur. Ook de komende dagen, vooral rond
zondag is er nog een flinke regenkans waarbij de temperatuur weer in de lift gaat richting 15-16 graden.
Het blijft dus uiterst groeizaam weer in West-Nederland.
Eerst rond 10 mei zou er beter weer aan kunnen komen
van wat langere duur.
Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

12o

13o

16o

16o

Min

6o

4o

4o

10o

Zon

85%

70%

80%

20%

Neerslag 50%

25%

30%

85%

w. 3-4

o. 3-4

var. 3

Wind

zw. 3-4

Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 30 APRIL 2015

Vervolg voorpagina

Column

Zonnige Koningsdag

Zon was onverwacht cadeautje voor Koningsdag
nastiek Vereniging OSS en dansschool Skills voor extra drukte
voor het raadhuis. Trotse (groot)ouders wilden niks missen
van de prestaties van hun kroost.

van vorig jaar was verdwenen!

Gasthuisplein

In de middag stroomde het centrum vol met Zandvoorters die
of de terrassen opzochten of
met hun kinderen naar de vele
speeltoestellen togen. Die zorgden ervoor dat het terras van
het Wapen van Zandvoort vol
zat met vaders en moeders die
van daar hun spelende kroost in
de gaten konden houden. Later
zorgde zanger Dennis er voor
dat het gezellig druk bleef bij
het Wapen.

Kerkplein

Demonstratie van Dansstudio Skillz

Opvallend was dat ceremoniemeester Ernst Brokmeier als
voorzitter van het Oranjecomité
(officieel geheten stichting

Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort) het programma op
het Raadhuisplein soepel presenteerde. De plankenkoorts

Demonstratie van turnvereniging OSS

Cartoon - Hans van Pelt

De grootste drukte ‘s middags
was te beleven op het Kerkplein
bij café Koper en lunchroom
Rabbel. De terrassen puilden uit
en ook op straat stonden honderden feestgangers mee te
zingen op de gezellige muziek,
die werd verzorgd door Theo
Smit (van theater De Krocht),
Rob Dolderman (van de dans-

school) en zanger Henk Jansen
(alom bekend). De nieuwe uitbaters van zowel Kopertje (Jeff
Groot en Erica Beus) als lunchroom Babbel (Marcel Busscher)
konden hun geluk niet op. Zo’n
zonnige Koningsdag met volle
terrassen, daar hadden ze alleen maar van kunnen dromen.

Haltestraat

In de Haltestraat hadden de
horecazaken er ook alles aan
gedaan om van Koningsdag
een feest te maken. Van de
Klikspaan tot aan Laurel en
Hardy werd het publiek vermaakt met optredens van een
keur aan artiesten, onder wie
de Zandvoortse zanger Yves, die
zijn nieuwe Cd-single vol overgave presenteerde. Bij Laurel en
Hardy waren de festiviteiten al
de avond er voor begonnen met
de Koningsnacht, waarbij Ruud
Jansen met zijn band ouderwets te keer trok voor zijn grote,
trouwe schare fans.

Traditionele rommelmarkt

Presentatie windmolens
De onlangs openbaar gemaakte presentatie over de windmolenparken, bleek door het Rijk te zijn gemanipuleerd. De

Stuurgroep Maritieme Windmolenparken heeft nu een eigen

presentatie gemaakt. Deze werd dinsdagavond in Katwijk
getoond tijdens een bijeenkomst voor raadsleden en pers.
De animatiebeelden die door
het ministerie waren vrijgegeven bleken niet compleet. Ze
gaven volgens de leden van de
stuurgroep dan ook geen goede
weergave van de werkelijkheid,
waarop zij besloten om in samenwerking met de stichting
Vrije Horizon zelf een presentatie te laten maken. Deze toont
volgens hun wel de realiteit, die

naar verluidt een schokkend
beeld geven van de horizon.
De videoanimatie geeft een
heldere weergave van het uitzicht indien de windmolens
binnen de 18 kilometer van de
kust worden geplaatst. Het
filmpje is online te bekijken via
de website van de Zandvoortse
Courant.

… was mijn oude driekleur
blij met zijn bevrijding. Zo
vaak wordt hij niet meer gebruikt. Na de traditionele
gedenkdagen wordt de vlag
opgevouwen tussen de lakens en goed opgeborgen.
Deze vlag is zeer bijzonder
voor mij. Ooit van mijn moeder gekregen met een geweldig verhaal erbij. De driekleur
was in de oorlog verstopt, net
zoals de koperen kandelaars
en de radio. Tijdens een huiszoeking van de Duitsers in de
Tweede Wereldoorlog hebben
zij deze attributen gelukkig
niet gevonden. De vlag is dus
minstens 70 jaar oud en dat
is hem aan te zien. De kleuren
zijn vaal en er zitten her en der
gaatjes in. Sommige zijn door
mijn moeder kunstig gerepareerd.
Ook de koperen kandelaars die
nu op mijn kast staan te pronken hebben een bijzonder verhaal. Mijn kinderen kennen
het en degenen die later deze
voorwerpen erft zal ook het
verhaal weer door moeten geven. Zo heeft iedereen wel een
verhaal met betrekking tot de
droevige en zwarte bladzijden uit 1940-1945. Zelf heb ik
ze niet bewust meegemaakt
daar was ik te klein voor. Mijn
oudste zuster daarentegen
vertelt soms over de oorlog. Zij
was in de leeftijd van 11 jaar. Zo
weet zij nog heel goed waar
bijvoorbeeld de gaarkeuken in
Zandvoort was. In het Badhuis
aan de Grote Krocht wat nu
het Raadhuisplein is: op de
bovenste etage. In dat gebouw woonde ook ons gezin.
Zo weet zij ook nog dat zij in rij
stond met etensbonnen later
kwam mijn moeder haar aflossen. Verhalen die zij alleen
vertelt als ik er naar vraag.
Het thema van bevrijding 2015
vind ik ook een inkopper namelijk: “Wie de ogen sluit voor
het verleden is blind voor de
toekomst”! Dus geef jouw
verhaal door aan de jeugd, zij
hebben straks de toekomst.
Weliswaar een onzekere toekomst waar we onze
ogen beslist niet voor
moeten sluiten. Nu niet
en straks niet. Vrijheid
geef je door!

Nel Kerkman

Na de openingsceremonie zorgden demonstraties van Gym-
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tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin

tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Evenementenagenda

1
85x124 mm

Even voorstellen...
Guy Troupin

Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus
van 6 bijeenkomsten. U ontvangt een handleiding.
Vrijdag 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
29 mei t/m 3 juli

Meer plezier met je Android Tablet.
Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe cursus meer
plezier te beleven aan uw tablet. U leert hoe u de
tablet helemaal naar uw zin inricht.
Dinsdag 10:00 – 12:00
2 juni t/m 23 juni

Spaans Vakantiecursus
Een korte zomercursus Spaans waarmee men zich leert
redden in de Spaanse taal tijdens de vakantie. Er wordt
niet te diep ingegaan op grammatica en spellingsregels.
We gaan aan de slag om een eenvoudige conversatie in
het Spaans te voeren.
Woensdag 20:30 – 21:30
13 mei t/m 1 juli

Beeldhouwen en Boetseren, zomer
Voor beginners en mensen met ervaring. Een korte cursus voor mensen die tot de zomervakantie een paar
weken willen beeldhouwen of boetseren. Ook zeer geschikt ter kennismaking met deze beeldende vorming.
Dinsdag 10:00 – 12:00
7 mei t/m 2 juli

Yoga met meditatie
Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke
kracht en nieuwe energie.
Maandag 20:00 – 21:15
11 mei t/m 29 juni
Vrijdag 11:00 – 12:15
15 mei t/m 3 juli

Nederlands Zomercursus
Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen
Donderdag 10:00- 12:00 21 mei t/m 26 juni

Mindfulness bij Pluspunt
“Ik moet nog zoveel doen!” Wanneer zei jij dit voor
het laatst? Of dacht je het net voordat dit begon te
lezen? Voor je het weet, vliegt de tijd voorbij en ben je
straks ‘te laat’! En als je niet goed oplet, loop je jezelf
voorbij en kom je vroeg of laat ‘jezelf tegen’.
Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’.
Het is de vaardigheid om in het hier-en-nu te zijn,
zonder oordeel. Iedereen kan het leren.
In de cursus Mindfulness is er aandacht en ruimte om
nu stil te staan bij zaken die écht belangrijk voor je zijn.
Opnieuw (leren) luisteren naar de signalen van je lijf,
de waarde van je gedachten en de taal van je hart.
Voor meer info: mail met cursus@pluspuntzandvoort.nl
of bel 023.5740330
Donderdag 19:30 - 22:00
28 mei t/m 2 juli
€ 80,--

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met
mijn professionele team altijd voor u klaar.



MEI



Americana Roots - Country and Blues concert
in theatre De Krocht, aanvang 20.00 uur
voorstellen...
Jazzy Lounge Club - CaféEven
Neuf, aanvang
21.00 uur

1 72x100 mm
Guy Troupin
2+3 Historische Zandvoort Trophy - Circuit Park Zandvoort
Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin
Uitvaartzorg.
3 Swinging Sunday - Dansschool
Rob
Dolderman,Na vele (nazorg)

gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten m
bieden dan ingedenkmonumenten
Diverse festiviteiten
en om het centrum en asbestemm
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid wa
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen i
Hele weekend
staat in het teken
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te
van mode, met als hoogtepuntheb
op vrijdag
een modeshow
ik de eerste
uitvaartwinkel van Haarlem geope
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer.
bij Beach Club Tien
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitv
te regelen,
te bekijken
en te ontdekken. Ik sta sam
Brunchen
in de open
lucht. Centrum,
mijn professionele team altijd voor u klaar.

aanvang 14.00 uur

5 Bevrijdingsdag 8+9 Fashion Weekend -

10 Moederdagbrunch aanvang 11.00 uur

Overlijden
melden?
10 Jazz in Zandvoort met Max
Ionata - Theater
De Krocht,
aanvang 14.30 uur

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaa
023 - 532
60 13 uur
www.troupi
10 Jutterskofferbakmarkt tel.:
- Gasthuisplein,
10.00-16.00

16 Slotbal - Dansschool Rob Dolderman, aanvang 20.00 uur

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per Tingietersweg
dag bereikbaar.
125
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
2031 ER Haarlem

Tel: 023-8200340
info@degoedkoopstecvketel.nl
Tingietersweg 125

023-8200340
met gratis IsenseTel:
klokthermostaat!
info@degoedkoopstecvketel.nl
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FAST & FURIOUS 7
DO/MA/DI 19.00
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BLOED ZWEET & TRANEN
DO/MA/DI 21.30
& VRIJ/ZA/ZO 19.00 UUR
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1199.geldig t/mTzerra
31 september
van €1295,- voor 1199.OOK KUNNEN WIJ U EEN

ALL-OOK
IN ONDER
HOUDSCONTRACT
KUNNEN
WIJ U EEN
AANBIEDEN
VOOR
€120,ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT
Tingietersweg
125
info@degoedkoopstecvketel.nl
AANBIEDEN VOOR €120,2031
ER Haarlem
Tel:
023-8200340
Actie geldig t/m 31
september
2015
Tel:
023-8200340
Actie geldig t/m 31
september
2015
2031
ER Haarlem

info@degoedkoopstecvketel.nl
Tingietersweg
125
Tingietersweg 125

Bel voor meer info 023 8200340

FILMCLUB:
AMERICAN SNIPER
MET BRADLEY COOPER EN SIENNA MILLER
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
LADIES NIGHT 18 JUNI
RENDEZ - VOUS
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

2031 ER Haarlem

Tel: 023-8200340
Remeha Tzerra
CW 4
info@degoedkoopstecvketel.nl
met
gratis Isense Zandvoort
klokthermostaat!
Autobedrijf

Hét APK keurstation

NU INCLUSIEF MONTAGE
APK-KEURINGEN
4
van Remeha
€1295,-Tzerra
voorCW1199.Reparatie en onderhoud van alle merken
met gratis Isense klokthermostaat!
OOK KUNNEN WIJ U EEN
In- en
jong gebruikte
ALLIN verkoop
ONDER van
HOUDSCONTRACT
VOOR
€120,auto’s
- zie onze
website
NUAANBIEDEN
INCLUSIEF
MONTAGE

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

voor 1199.-

Kamerlingh Onnesstraat 23
van €1295,Tel.: 023-571
45 80
Actie geldig
t/m 31 september
2015

OOK KUNNEN WIJ U EEN
www.autobedrijfzandvoort.nl
ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT
AANBIEDEN VOOR €120,-

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Actie geldig t/m 31 september 2015

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Bioscoopprogramma
30 april t/m 6 mei

DAGELIJKS OM 13.30 UUR

2031
ER Haarlem
Actie
geldig t/m 31
2015
Remeha
Tzerra
CW
4
Tel:september
023-8200340

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

Circus Zandvoort
SHAUN HET SCHAAP: DE FILM (NL)

Tingietersweg
125
2031 ER Haarlem

Geldig voor heel 2015!

iPad, optimaal gebruik

MEI 

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Uitgebreide herdenking
op maandag 4 mei

Dit gedicht schreef Marco

Dit jaar wordt uitgebreider stilgestaan bij de herdenking

Herdenking op 4 mei. Het

op 4 mei dan andere jaren. Dat is om de vijf jaar het geval.
Dit jaar wordt er onder andere een informele herdenking

op het Verzetsplein gehouden die gevolgd wordt door een
zelfde herdenking bij de oorlogsgraven op de algemene be-

graafplaats. De overige herdenkingen zullen hetzelfde zijn
als alle jaren.

Gedicht
Termes voor de Nationale
zal door de burgemeester
en door Termes zelf bij di-

verse plechtigheden voorgedragen worden.

Vandaag denk ik aan jou.

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Mooie PR

Vandaag denk ik aan jou
en eigenlijk elke dag
wel een beetje.
Ik denk aan jou
die slechts in angst
meeuwen door een klein
daglicht op zolder zag
en ziet. Ondergedoken.

Drukte bij het Herdenkingsmonument in 2014

- Om 12.00 uur zal het gemeentebestuur tijdens een
officiële bloemlegging een
kans leggen bij het Joods
Monument op de hoek van de
dr. Joh. G. Mezgerstraat en de J.
van Heemskerckstraat. De rabbijn van de Joodse Gemeente
in Haarlem zal daarbij enkele
gebeden uitspreken.
- De informele herdenking op
het Verzetsplein begint om
14.25 uur. aansluitend hieraan
is de herdenking bij de oorlogsgraven op de algemene
begraafplaats.
- Om 19.00 uur start de speciale herdenkingsdienst in
de Protestantse kerk aan het
Kerkplein. Het Zandvoortse
gemeentebestuur nodigt alle
Zandvoortse inwoners uit om
hierbij aanwezig te zijn.
- Om 19.30 uur start de stille

tocht. De stoet wordt bij de
Protestantse kerk gevormd
en zal via de Haltestraat,
de Vondel laan en de Van
Lennepweg naar het Herdenkingsmonument op de hoek
van de Van Lennepweg en
de Linaeusstraat lopen. Daar
wordt om 20.00 uur twee
minuten stilte gehouden,
waarna de trompettist de
‘Last Post’ ten gehore zal
brengen. Vervolgens volgt
de officiële bloemlegging en
een declamatie. Hierna is de
gelegenheid om bloemen bij
het Herdenkingsmonument
te leggen.
Let wel: de Zeeweg is in verband met de stille tocht naar
de Erebegraafplaats aan deze
weg vanaf 18.00 uur in beide
richtingen afgesloten. Het verkeer naar en van Haarlem zal
via de Zandvoortselaan moeten rijden.

Ik denk aan jou
die op Grebbeberg, zee,
in dorp, polder, stad en
duin het leven liet.
Fier. Rechtop.
Ongebroken.
Klaar voor de kogel.
Ik denk aan jou
als ik in vrijheid
adem mag halen;
zeggen wat ik wil.
Ik denk aan jou
als ik van werelds verre
horizon geniet.
En ik denk aan jou
die nu lijdt onder
bommen,
willekeur, dictatuur.
Vrees niet. Het komt.
In mijn vrije hart
ben ik je dankbaar:
elke dag, elk uur.
Ook al ken ik je niet.

Smakelijk eten met ZANDVOORT SCHOON!?

Gemeente Zandvoort

Met regelmaat blijven zowel in huishoudens als bij voedselverwerkende bedrijven etensresten over. Goedbedoeld worden deze etensresten soms neergegooid “voor de vogels”. Je vindt etensresten terug op platte daken, in plantsoenen, op straten en pleinen en op talloze andere voederlocaties.
Het probleem is dat daarmee meeuwen, duiven, ratten, vossen, katten en
-honden worden aangetrokken, wat nou juist niet de bedoeling is. De overlast
van deze dieren terugdringen wordt hierdoor dan ook erg lastig.
In de natuur om ons heen is meer dan voldoende voedsel voorhanden.
Beter is het om etensresten altijd als GFT met de vuilnisman mee te geven.
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

harte welkom op het
Gasthuisplein, de kaarten zijn dus eerder te
verkrijgen!

Fietser aangereden

Zondag 26 april op de
Toeristische markt in Haarlem waren vrijwilligers van
het Zandvoorts museum
aanwezig om reclame te
maken voor hun museum.
Uiteraard in Zandvoortse klederdracht van de Wurf. Op 15
mei is de actieve folkloristische vereniging de Wurf aanwezig op de Eibertjesmarkt
Nunspeet, waar ze als thema
‘het strandleven’ tonen in
een lopende kledingschouw.

Zingende nachtegalen

Volgens velen is de nachtegaal de mooist zingende
broedvogel van Nederland.
De beste tijd om te genieten
van de zang van de nachtegaal is de vroege ochtend
en avond. Wilt u ze ook eens
horen zingen? Dat kan op
woensdag 6 mei tijdens een
twee uur durende excursie
van IVN Zuid-Kennemerland
en Waternet. Om de
onopvallende vogel
ook te kunnen zien is
het verstandig een verrekijker mee te nemen.
De gratis excursie start
om 19.30 uur bij de ingang Zandvoortselaan.
U dient wel een geldig
toegangskaartje te hebben.
Deze kunt u kopen bij de ingang.

Vismaaltijd is in juni

In de agenda voor de evenementen in de gemeente
Zandvoort, het grote doek
op het Raadhuisplein, is een
foutje geslopen. Daar staat
namelijk dat de Vismaaltijd
op het Gasthuisplein op 12
mei zou zijn. Dat klopt niet.
Die wordt gehouden op
12 juni, laat de organisatie
weten. Op 12 mei start wel
de kaartverkoop! Wilt u dus
genieten van de Vismaaltijd,
dan bent u op 12 juni van

Zaterdagmiddag rond
15.00 uur werd op de
Burg. Engelbertsstraat
een 57-jarige Zandvoorter op zijn fiets aangereden door een automobilist.
Kort daarvoor moest de fietser op de kruising met het
Gasthuisplein hard remmen
voor de auto. De man riep
wat naar de bestuurder en
die vervolgde zijn weg. Vlak
daarna hoorde de fietser een
hard motorgeluid en zag de
auto op zich af komen. De
man kon, naar eigen zeggen,
nog net op tijd van zijn fiets
springen. De fiets werd wel
geraakt en raakte daardoor
beschadigd. De fietser zelf
raakte niet gewond en kwam
met de schrik vrij. De automobilist is vervolgens doorgereden, maar korte tijd later
heeft de man, een 66-jarige
Zandvoorter, zich toch vrijwillig op het politiebureau
gemeld. Hij vertelde spijt te
hebben van zijn actie.

Koningsspelen

Vier Zandvoortse basisscholen hebben de Koningsspelen
op vrijdag 24 april groots
gevierd op het strand. Maar
liefst 700 leerlingen, ook
drie scholen uit Heemstede
namen deel aan het evenement, begonnen de dag met
de landelijke recordpoging op
het lied Energie van Kinderen
voor Kinderen. Daarna konden de klassen een parcours
van verschillende sporten
afleggen, waaronder zumba-kids, streetdance, pannavoetbal, bootcamp, touwtrekken en rugby. Het mooie
weer maakte de prachtige
sportdag compleet.
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Sponsors gezocht
voor Kenya Classic
In oktober gaat Zandvoorter Marcel Arends

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

meedoen aan de Kenya Classic. Hij werkt op de

Raamdecoratie:

gesprek in de drukke periode van de AutoRAI.

Amsterdamse RAI en zit op het moment van het

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

Waarom Marcel meedoet, heeft te maken dat

hij, na zijn bijdragen in collectepotjes, nu zelf in

Zonwering:

actie wil komen.

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Het fietsen doet hij sinds een zware knieblessure van
een aantal jaren terug. Naast het kitesurfen is mountainbiken zijn tweede passie. “Ik vind het leuk om te
sporten. Ik fiets gemiddeld zo’n vier tot vierenhalf duizend kilometer op jaarbasis. Dat is ongeveer drie keer in
de week. Alleen als er wind staat, zit ik niet op de fiets”,
zegt hij, “want dan sta ik op een surfplank.”

Vloerbedekking:

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken
Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis

Voor zijn doel, de Kenya Classic, gaat hij de komende
tijd in actie komen. De organisatie bestaat al vijf jaar
en krijgt steun van de AMREF Flying Doctors. Diezelfde
AMREF is ook een partner van de RAI, waarmee de link
gelegd tussen Marcel en de Kenya Classic. “Vier jaar
07-04-15is09:15
geleden heb ik ook al getwijfeld om mee te doen. Toen
deed ik het niet, nu wel”, zegt hij. Een reden waarom hij
meedoet, is om te kijken wat er met het geld gebeurt.

Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

85x126.indd 1

WEEKAANBIEDING
Dorade Filet (op de huid gebakken)
geserveerd met friet, dagverse groenten
en een romige venkel-citroen saus

voor maar € 12,95
Reserveren tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

VERGEET NIET
TE WISSELEN!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Tuincentrum

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Voor komende week geldt
nog steeds ons bekende advies.

Na 7 mei gaan we beginnen!
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

 023-5730962

Bij de voorbereiding op een dergelijk evenement komt
meer kijken dan alleen een goede conditie. De organisatie van de Kenya Classic organiseert een aantal
sleutelavonden, zodat deelnemers aan de tocht zelf in
staat zijn om malheur aan hun fiets kunnen verhelpen.
“Je rijdt daar op onverharde wegen”, luidt het commentaar daarop. De tocht voert de deelnemers langs
AMREF scholen in het gebied.
De voorbereiding heeft behoorlijk wat voeten in de
aarde. Het is onrustig in Kenia geweest, maar AMREF
Flying Doctors heeft als belangrijkste stelregel dat de
veiligheid van de deelnemers voorop staat. AMREF
werkt in het gebied veel samen met ambassades en
overheden. Elke deelnemer krijgt een GPS, een routebeschrijving en een tracker mee, zodat het haast uitgesloten is dat een deelnemer kan verdwalen. “Het is
een avontuur en de sportieve prestaties zijn ook een
beleving”, besluit Marcel.
Wilt u hem steunen in zijn uitdaging? Ga dan naar
www.kenyaclassic.com/marcel-arends
of stuur een e-mail: Marcel71Arends@gmail.com.

Marcel Arends | Foto: Karin Engels
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Topkok kookt met kinderen
Al ruim twintig jaar zorgt Kindercentrum Ducky Duck voor

de Zandvoortse kinderen als de ouders aan het werk zijn.
Eerst vanuit een sobere maar oergezellige locatie aan de

oude busbaan en daarna vanuit het supersonische Louis
Davids Carré.

Menno Post met zijn jonge brigade aan het werk

Afgelopen week gaf het kinderdagverblijf aandacht aan dit jubileum met de themaweek Ducky
Duck Culinair. En als ze zeggen

Culinair, dan bedoelen ze ook
Culinair! Niemand minder dan
de twee sterren kok Menno Post
van restaurant de Bokkedoorns

was bereid om donderdag in
Ducky Duck perfecte hapjes te
maken voor de kinderen en hun
ouders. Daarbij kreeg hij hulp van
de kinderen van Ducky Duck en
twee collega’s uit zijn keukenbrigade. Ook de Bokkedoorns
hebben namelijk iets te vieren.
Zij hebben 25 jaar aan één stuk
twee sterren van Michelin mogen voeren.
De sterren van de toekomst waren maar wat enthousiast toen
het voorstel kwam en 30 van
hen hebben daadwerkelijk meegewerkt met de brigade van de
Bokkedoorns. Terwijl de allerkleinsten de servetten vouwden,
koksmutsen knutselden en de
tafel dekten, mochten de wat
oudere kinderen helpen met de
culinaire bereiding van de heerlijkste hapjes. Wie weet komt er
ooit een sterrenkok uit deze hulp!

Verwendag voor (ex)kankerpatiënten
Al enige jaren organiseert OOK Zandvoort een verwendag voor (ex) kankerpatiënten. Ook dit jaar belooft het
weer een heerlijke dag te worden. Dit jaar wordt deze
dag georganiseerd op vrijdag 12 juni, aanmelden kan
vanaf heden.

Deze bijzondere dag zou niet
mogelijk zijn zonder alle vrijwilligers die zich weer belangeloos
inzetten. Dankzij hun medewerking is er weer een uitgebreid
programma samengesteld.

behandeling, van bloemschikken tot biljarten, van voetreflex
tot healing touch. Tussendoor
een lekkere lunch. Om 14.15 uur
is de verwendag weer voorbij en
kan iedereen met een tevreden
gevoel naar huis.

Wilt u meedoen? Deelname is
gratis. Het inschrijfformulier
kunt u ophalen bij de balie van
Pluspunt. Graag inleveren voor 1
juni. U kunt het formulier ook via
de website www.ookzandvoort.
nl downloaden.

Op de verwendag worden de
deelnemers vanaf 10.00 uur
ontvangen met een kopje koffie/
thee en wat lekkers. Daarna starten de diverse workshops en er
is een grote variatie in het aanbod: van massage tot gezichts-

Werkbezoek D66 aan Waterleidingduinen
Afgelopen zaterdag heeft een grote groep D66’ ers een

wandeling gemaakt door de Amsterdamse waterleiding-

duinen. De fracties van Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heemstede en de D66 Statenfractie N-H
waren door de Zandvoortse fractie uitgenodigd om, onder
leiding van de boswachters van Waternet, een wandeling
te maken door het duingebied.

Delegatie van D66 maakt een duinwandeling

Reden voor D66 Zandvoort om
de fracties uit te nodigen voor
een werkbezoek was tweeledig:

enerzijds een (nadere) kennismaking en anderzijds om een
aantal belangrijke onderwer-

pen te bespreken die spelen in
en rondom de Amsterdamse
Waterleidingduinen. “De wandeling was boeiend en educatief
en het was vooral zeer nuttig
om verschillende onderwerpen
gezamenlijk te bespreken. Het is
prachtig om zoveel mooie natuur
dicht bij huis te hebben, maar
D66 begrijpt dat het een hoop
inzet kost om waterwinning en
natuur zodanig te beheren zodat ons drinkwater veilig wordt
gesteld en we kunnen blijven
genieten van een prachtige gevarieerde natuur. In dit verband
zijn onderwerpen als de damhertenproblematiek, de druk op de
ecologie en de natuurbrug aan
de orde gekomen. Al met al een
zeer nuttige ochtend voor alle
fracties die werd afgesloten bij
pannenkoekenhuid de Duinrand”,
aldus een woordvoerder van D66
Zandvoort.

Nog 2 weken om in te schrijven!
Na ruim twee weken zijn er al veel leuke en
creatieve Pop Up ideeën binnengekomen.
Maar er is nog ruimte genoeg voor veel meer
gezelligheid in het Pop Up Weekend van 19, 20 en 21 juni!
Ter inspiratie vind je op

www.popupzandvoort.nl/inspiratie
een aantal voorbeelden van pop-up.
Maar laat vooral jouw eigen creativiteit de vrije loop!
Dus…. heb jij een leuk pop-up idee of zou je een van
de voorbeelden op onze inspiratiepagina verder
willen uitwerken? Schrijf je dan nu in en maak kans op....
1e plaats: € 3.000
2e plaats: € 2.000
3e plaats: € 1.000
Ga voor meer informatie naar
www.popupzandvoort.nl.
Volgende week verschijnt er weer een nieuwe
POP UPdate op pagina 7 in deze Courant.
Blijf in de tussentijd op de hoogte van Pop Up
Zandvoort via www.popupzandvoort.nl,
www.facebook.com/popupzandvoort
of via Twitter @popupzandvoort.

Raadslid neemt ontslag
Vorige week donderdag maakte Liselot de Jong bekend dat

zij haar functie als raadslid voor de Ouderen Partij Zand-

voort (OPZ) neerlegt. In het kort geeft zij een toelichting
op haar besluit.

Liselot de Jong (OPZ)

“Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat enkele raadsleden van de oppositiepartijen
moeite hebben met het veranderde politieke landschap.
Daardoor wordt er steeds op
personen gespeeld en gaat het
niet meer over de inhoud. Ook
de zetelroof die plaatsvond na
het overlijden van Carl Simons,
is mij een doorn in het oog”,
schrijft De Jong in haar verklaring.

De recente benoeming van een
nieuwe voorzitter van de raadscommissie Ruimte en Economie
was voor haar de spreekwoordelijke druppel die de emmer
deed overlopen. “Voor alle duidelijkheid, ik wil hiermee niets
zeggen over de persoon of de
kwaliteiten van de nieuwe voorzitter. Maar het is voor mij onacceptabel dat iemand met het
voorzitterschap beloond wordt
die tijdens vergaderingen alle
regels van fatsoen overtreedt,
waardoor een goed functionerende voorzitter zijn functie
heeft neergelegd. Het druist in
tegen mijn principes van rechtvaardigheid en democratie.”
“De onverkwikkelijke discussies
tijdens raadsvergaderingen die
ontaard zijn in een voortdurende machtsstrijd, hebben mij
doen besluiten om mij terug te
trekken uit de Zandvoortse politiek”, meldt De Jong tot besluit.
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BEDRIJVENGIDS pagina

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

KLUSSEN-RENOVATIE-BOUW
van A tot Z
Grand Café & Restaurant

PMK

06 - 44 875 212

Vrijdag de altijd gezellige
Jazzy Lounge Club & Jamsession

pmk@live.nl
facebook.com/PMKbedrijf
Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Vooraf gezellig eten? reserveer tijdig: 5713722
Voor info:
www.facebook.com/cafeneufzandvoort

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:

FASHION WEEKEND ZANDVOORT I 8 & 9 MEI
Fashion Weekend Zandvoort staat weer voor de deur!
Geniet vrijdag 8 mei van de modeshow bij Beach Club Tien of laat
u zaterdag 9 mei verrassen bij de deelnemende winkels met allerlei
leuke aanbiedingen en acties en bekijk de laatste mode en trends.

DEELNEMENDE WINKELS
Kids Avenue - Sack-Time - Beachim - Restaurant Berkhout
Dreams & Daytime - Loca Loca - Zandvoort Optiek - Boho Chic
Mi Sueño - Van Dam Mode - Bibi for Shoes - Riny’s - Chloé
Grand Café XL - Het Plein - Rabbel - Fritures d’Anvers
Circus Zandvoort - Hema - Plony’s Haarwinkel - VVV Zandvoort
Make-up Mansion - Kapsalon Headsigns - Izzmarré - Hearts
De Meerpaal - Sunny Beach - Emotion By - Vlug Fashion
Slagerij Vreeburg - De Kaashoek - Bloemenhuis J. Bluijs
Sea Optiek - Bourdoir by Sara - Ici Paris - Lunchbreek
ABC & Meer - Filoxenia - Hanneke Voit - Shanna’s
Dobey - Rosarito - Holland Casino - Beach Club Tien
Brossois - Loona - DJ Ra - HBR - Vier voor Twaalf
Koop nu je kaarten bij
KIDS AVENUE
Kerkstraat 38 in Zandvoort
Modeshow
€ 15,Modeshow met diner € 35,-

www.vvvzandvoort.nl
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Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort
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Pluspunt zet jubilarissen in het zonnetje
De vrijwilligers die 5, 10, 15 en zelfs 30 jaar actief zijn bij

Pluspunt, werden afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet.

Zij kregen een speldje, oorkonde, bloemen en een fles wijn.

De ‘30 jarige’ jubilaris Jan Slager wordt gefeliciteerd door de burgemeester

Dorpsomroeper Gerard Kuijper
deed de aankondigingen waarna
directeur Albert Rechterschot zijn
grote waardering uitsprak, want
zonder vrijwilligers is Zandvoort

nergens. Vrijwilligers die een luisterend oor hebben, klaar staan
voor de medemens en betrokken
zijn bij de cliënt. Door afwezigheid van wethouder Gert-Jan

Bluijs, kwam burgemeester Niek
Meijer de jubilarissen persoonlijk
feliciteren en had daarvoor zijn
speciale stropdas omgedaan. Hij
onderstreepte de tomeloze inzet
en passie van vrijwilligers en dat
fascineert hem telkens weer.
Dit jaar waren er 15 personen met
een 5-jarige staat van dienst: Ans
Bartling, Edward ter Bruggen,
Agaath de Goede, Jan Hollander,
Rita Keijer, Ger Luksen, Greet
Molenaar, Esther Meijering,
Hayriye Oszoy, Lidy Stoppelman,
Eden Weldenkiel, Tom Hendriks,
Hans Kok, Jolanda Meier en Paul
Galstaun. 10 Jaar: Jan Pellerin
en Ron Beks. 15 jaar: Wim
Brethouwer, Truus Pendavingh
en Jeanne de Rijk. De ‘30 jarige’
jubilaris, dus een man van het
eerste uur is Jan Slager.

De Stratemaker-op-zee-show
Op 23 april kwamen rond de 70, voornamelijk oudere Zandvoorters naar Strandtent Jeroen
voor een gezellige middag, georganiseerd door de plaatselijke Zonnebloemafdeling en Rotaryclub. De middag had als thema de Stratemaker-op-zee-show meegekregen, naar de spraakmakende tv-serie uit de jaren 70 met Wieteke van Dort, Aart Staartjes en Joost Prinsen.

uur lang bijzonder te boeien.
Uiteraard werd de inwendige
mens niet vergeten met hapjes,
drankjes en een strandmaaltijd
en was er voldoende tijd ingeruimd om oude contacten aan
te halen. Iedereen genoot van de
show en de sfeer was gezellig.

Gezellig bij paviljoen Jeroen

In het voor- en slotwoord werden
herinneringen aan deze show
opgehaald. Daarnaast vond een
optreden van de veelzijdige ar-

tiest Michel van Grinsven plaats.
Hij ging met zang, goochelen
en buikspreken ook terug in de
tijd en wist de aanwezigen 1,5

Tot slot kwam ook Neptunus
nog uit zee met voor iedereen
een oester met chocolade zeevruchten. Na afloop werd iedereen, moe maar voldaan, door
privéchauffeurs uit beide organisaties naar huis gebracht. Er
wordt teruggekeken op een zeer
geslaagde middag.

Auto ramt scootmobiel op de Zeeweg
Een bestuurder van een scootmobiel is op Koningsdag ernstig gewond geraakt bij een
zwaar verkeersongeval op de Zeeweg. Rond kwart over drie wilde de man de weg over-

steken en werd vermoedelijk over het hoofd gezien door een automobilist, die tevergeefs
probeerde uit te wijken maar de scootmobiel vol raakte.

Van de scootmobiel was niets meer over | foto Michel van Bergen

Diverse hulpdiensten kwamen
ter plaatse om assistentie te
verlenen. Het slachtoffer is met
onder meer beenletsel naar het
VU ziekenhuis overgebracht voor
verdere behandeling. De man
was nog wel aanspreekbaar na de
zware aanrijding. Van zijn scootmobiel was niet veel meer over.
De Zeeweg richting Zandvoort
is lange tijd afgesloten geweest
voor sporenonderzoek.

Open dag in showroom
was bijzonder geslaagd
De open dag bij Autobedrijf Zandvoort van afgelopen zon-

dag kan de boeken in als bijzonder geslaagd. Mede door
het mooie weer wisten veel Zandvoorters, en niet alleen uit

Nieuw Noord, de weg naar het bedrijf van Rob en Robin Witte aan de Kamerlingh Onnesstraat te vinden.

Handlezing tijdens de open dag

Daar waren diverse ‘standhouders’ die de bezoekers alles over
de toekomst en het verleden
konden vertellen, de voeten een
verwenmassage geven of massages van de (onder)rug. Maar
ook was er kleding te koop, net
als sieraden (zelf gemaakt door
echtgenote Anja) en glaskunst

van glazenier Marc Valk die de
mooiste voorbeelden van zijn
kunstuiting had meegenomen.
Ook Ard Keff had een plaatsje
gekregen om zijn scootmobielen
te presenteren. Kortom, het was
een interessante en leerzame
middag in de speciaal omgebouwde garage in Nieuw Noord.

Shanna’s was zaterdag
‘the place to be’

Single signeren bij Shanna’s

Zaterdagmiddag was de Zandvoortse zanger Yves Berendse,
de sensatie in muziekland van
het ogenblik, bij Shanna’s Shoe
repair & Leatherwear te gast om
zijn pas uitgebrachte Cd-single
te promoten. Hij deed dat voor

Marco en Irene de Goede, de gildeschoenmaker en zijn vrouw,
die goede kennissen van hem
zijn. Het werd een hele gezellige
middag daar op de Grote Krocht
met veel belangstelling! Het
mes sneed dus aan twee kanten.

Zandvoorter ziekenhuis
in geslagen en geschopt
Een 52-jarige wandelaar is maandagavond na Koningsdag
ernstig mishandeld door een tweetal mannen. Dat gebeurde op de kruising Hogeweg/Oranjestraat bij de voetgangersoversteekplaats.
De man wilde met zijn vriendin
de straat over steken, toen er een
auto aan kwam rijden. De auto
stopte niet en reed door, waarna
de man in zijn woede een klap
op de auto gaf. Twee mannen
stapten direct uit en sloegen
de Zandvoorter naar de grond.

Terwijl hij daar lag schopten en
sloegen ze door. Het slachtoffer
werd met onder andere hoofdwonden overgebracht naar het
ziekenhuis. Hier werd hij opgenomen. De politie stelt een onderzoek in naar de bestuurder en de
passagier van de personenauto.
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Oorlog en Hongerwinter
1940-1945
Toen de oorlog uitbrak, 10 mei 1940, was het schitterend weer. Alles leek
zonnig. Niemand wist dat de oorlog vijf jaar zou duren. Het leek of er weinig
veranderde. Maar dat ging wel gebeuren. Er kwamen allerlei veranderingen,
verordeningen en we gingen voelen dat wij onze vrijheid kwijt waren. Het
werd grimmiger. Er kwamen allerlei verboden, die ons aan banden legden.
Ik was net 17 toen de oorlog uitbrak en mijn leventje leek gewoon door te
gaan. We waren al jaren gewend aan soberheid, er was toen ook al grote
werkeloosheid. Er was geen luxe en de uitkering die men toen kreeg was
maar weinig. Maar toen er razzia’s kwamen en mensen werden afgevoerd,
kwam er verzet: ondergronds verzet. Veel bekenden gingen daar in mee. We
kennen nu nog de namen.
Er kwam schaarste aan vele noodzakelijke artikelen. Jonge mannen kregen
een oproep voor de Duitse arbeidsinzet. Die moesten in Duitsland werken.
Als ze zouden onderduiken, was er de dreiging dat familie werd afgevoerd.
Dus mijn broer ging, zoals zo velen, juli 1943 op de trein naar Duitsland. Op
het Centraal Station Amsterdam namen we afscheid. Hij was pas 21 jaar.
Wie een Ausweis had mocht blijven, maar die werden moeizaam verstrekt.
Veel voedselproducten gingen “op de bon”. In het begin was er voldoende
te koop op die bonnen. Later toen het schaars werd, stonden de mensen
uren in de rij. Zelfs rookwaar kwam op de bon. Dat zou later een geweldig
ruilobject blijken te zijn. Want iedereen kon kiezen tussen een snoepbon of
rokersbon. De winters waren in de oorlog opvallend koud en duurden lang.
Op het laatst was er kolenschaarste. Iedereen had toen nog een kolenkachel
en kon er alles in stoken.

Avondklok

Daar het ondergrondse verzet bleef groeien en onze sabotage toenam, werd
“onze” bezetter wreder in de vorm van represailles. We kennen de verhalen:
denk aan de Weteringschans en Putten. Er kwam een avondklok: wie na
die tijd nog buiten was, werd opgepakt. We kregen strenge verordeningen
en daar hadden we ons aan te houden. We moesten verduisteren: er mocht
geen kiertje licht naar buiten. De straatverlichting brandde ook niet meer.
Het was donker. Alles werd schaars: op den duur hadden we een vast uurtje
waarin we konden koken. Dan was er even gastoevoer; de rest van de dag
was het gas afgesloten.

Winter van 1944

Kolen waren er niet meer en de winter van 1944 zette zwaar in. Er werd een
noodkacheltje ontworpen dat je op je eigen kachel kon plaatsen. Dat was een
geniale uitvinding en voor iedereen verkrijgbaar. Het leek op een hoge holle
pan. Daar deed je de beroemde tramblokjes in en dan je pan erop. De schoorsteen was de luchttoevoer. Het had weinig brandstof nodig. Die tramblokjes
vormden de vulling tussen de tramrails, die veel mensen weghaalden. Als
de SD je snapte, dan werd er op je geschoten. In die barre wintertijd werden
veel bomen afgezaagd. Ook daar stond straf op. Op den duur sneuvelden
ook de kastplanken binnenshuis. Alles wat brandbaar was verdween in de
noodkachel.

De boer op

De nood was hoog. Het voedsel werd schaars. De bakker die eerst nog het
brood rondbracht met zijn bakkerskar werd overvallen en beroofd. Dus die
kwam niet meer. Er werden gaarkeukens ingesteld waar een ieder door een
bonnenstelsel elke dag tussen 12 en één uur zijn warme maaltijd kon afhalen:
één afgestelde maat per persoon. Je stond toen ook al in de rij. Met je pan
eten ging je naar huis. Het was nauwelijks voldoende. Maar je had eten. De
mensen gingen massaal “de boer op”. Alleen jonge mannen met Ausweis
durfden, die mochten niet gearresteerd worden. Maar vaker gingen “oudere”
mannen en veel vrouwen op voedseltocht. Alles per fiets, als je die nog had,
of bakfiets, kinderwagens en soms uren lopen. Want de trein ging allang niet
meer. We waren afgesloten.
De winter was koud en er lag sneeuw. Zelf ben ik eenmaal met mijn broer,
die gelukkig een Ausweis bezat, mee geweest op een dergelijke tocht. Op
een fiets met houten banden (ja heus). Omgeving Schoorl, in mijn gevoel
een barre tocht. Een groot gedeelte stond onder water. Ik vond het heel eng.
Aan het einde van de weg stond een Duitse soldaat te controleren, Ik was
doodsbang - ik was een meisje - maar gelukkig konden we door. Maar ik
deed het geen tweede keer. Mijn broer ging dus regelmatig alleen er op uit
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en beleefde ook angstige avonturen. Aan hem hebben we te danken dat we
de Hongerwinter hebben overleefd.

December 1944

Geen elektra, geen kolen, geen gas. De gaarkeuken bestal ons van ons echte
eten. We kregen op den duur gekookte schillen! Vlees zat er al lang niet meer
in. We hebben één keer pap gehad waarin de dode maaien rond dreven. We
aten de pap toch op en legden de witte maaien met hun zwarte oogjes op de
rand van ons bord. De honger was groot! We kwamen met zijn allen protesteren met gebalde vuist en eisten nieuw eten. Dat kregen we - later op de dag.
Ondertussen vierde de Zwarte Handel hoogtij. Wie geld had, kon terecht op
de Zwarte Markt. Brood was bijna onbetaalbaar. We kregen op den duur nog
maar een half klef brood van 400 gram per week op de bon!

Overvallen

Onze gaarkeuken in Amsterdam West was erg slecht. Toen wij op weg waren
naar Schoorl, kwamen wij gaarkeukens tegen waar je heel humaan mocht
aansluiten achteraan de rij met je eigen emaillen kroes en een heerlijke schep
eten kreeg van prima kwaliteit: er zat nog vlees in ook - dat was wel wat anders dan de gaarkeuken in Amsterdam! De honger nam ernstige vormen aan;
niet iedereen kon zo ver weg wat extra eten halen. Men nam zijn toevlucht
tot bloembollen, die men in de schaarse uren op het gas kookte: het binnenste
was niet eetbaar. En dan de suikerbieten: je had soms niets anders. Er waren
op den duur bendes die aan de rand van de stad de binnenkomers, die na
een lange barre tocht met voedsel terugkwamen, overvielen en beroofden.

Kerstdagen

Toen naderden de kerstdagen. Hoe we die vierden bij ons thuis? Wat was er
te vieren: er was niets! We hadden truien aan, we hadden een paar paraffine
olieglaasjes waar een pit in dreef, die een heel klein lichtje gaf. We hadden
geen radio, want die had iedereen moeten inleveren op straffe des doods. We
probeerden wat te lezen. En de gedachten waren bij onze broer Jan, die in
Duitsland te werk was gesteld: in een lief landelijk dorpje Heilbronn, waar
niets van de oorlog was te merken. Hij schreef over de vele nationaliteiten die
daar te werk waren gesteld en zo vaak ruzieden met elkaar. Over hoe regelmatig hun ‘lagers’ (verblijven) moesten worden uitgezwaveld vanwege het
ongedierte. Hij hoopte op verlof, maar dat werd niet meer gegeven toen bleek
dat degenen die met verlof naar Holland mochten, onderdoken. Hij schreef
over wat hij allemaal zou gaan doen na de oorlog: heel wat plannen. Er vonden
veel bombardementen plaats, hoewel daar geen militaire doelen waren. Wij
gingen dus ook met Kerst vroeg naar bed en probeerden ons warm te rillen.
Nog een week en het jaar 1945 zou aanbreken. Het Zweedse brood bracht
vreugde evenals de voedselpakketten die gedropt werden. De uitzinnige
vreugde die we voelden toen er eindelijk vrede kwam, werd zwaar overschaduwd door een bericht van het Rode Kruis, dat ons voorzichtig melding gaf
van de vermissing van onze zoon en broer Jan. Op 4 december was het dorpje
plat gebombardeerd en er vielen veel doden. Alleen een kerktorenspits stond
nog overeind. Zijn naam staat nu op een gedenkplaat in Frankfurt am Main.

VOETNOOT:

Van 11 tot 14 augustus 2013 stond mevrouw Vos-Haring, na een lange treinreis,
samen met haar zoon Rob in Duitsland aan beide oorlogsgraven. In Frankfurt
am Main en Heilbron.
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Elk oorlogsgraf heeft zijn verhaal
Op de Zandvoortse Algemene Begraafplaats zijn diverse graven die herinneren aan een zwarte dag uit

de Tweede Wereldoorlog (WOII). In één van de graven

ligt Hendrika Louise Frank begraven. Dit familiegraf

is geregistreerd als een historisch cultureel graf en
heeft een bijzonder verhaal.

Rinie Doves-Koper en haar zoon Rob

Op 7 mei 1945 hebben duizenden mensen in feeststemming
zich verzameld op de Dam in
Amsterdam om de komst van
de bevrijders af te wachten.
Het is onrustig in de omliggende straten. De B.S. waren
begonnen aan operatie Three
Castles, teneinde de Duitsers
uit het geldkantoor, postkantoor en paleis te verdrijven.
Ook op het Rokin vinden schermutselingen plaats tussen B.S.
en Duitsers. Een tijdlang is
het rustig: tot 15.00 uur. Dan
klinken er schoten vanachter
het Paleis op de Nieuwezijds
Voorburgwal. Even later slaat
de vlam in de pan. Op de Dam
wordt geschoten door B.S’ers
en door Kriegsmarine soldaten
vanuit de Groote Club. Paniek
breekt uit! Mensen verdringen zich om weg te komen.
Na de eerste schoten volgt een
tweede salvo. In totaal zijn er
31 mensen dodelijk getroffen.

Beschieting

Op de Dam staat het gezin
Koper uit Zandvoort, zij waren zoals zovele Zandvoorters
naar Amsterdam geëvacueerd.
Hendrina Louise en Cornelis
staan met hun 5 jarig dochtertje tussen de feestvierders als
er plotseling geschoten wordt.
Hendrina Louise valt zwaar gewond neer en overlijdt op 30 jarige leeftijd op 8 mei. Cornelis
brengt zijn gewonde vrouw
naar het Kindergasthuis, zijn
dochtertje Rinie die ongedeerd
is gaat ook mee.

ik zijn later gevolgd”. Van de
schietpartij kan zij zich niet
zoveel meer herinneren, wel
dat zij een heerlijk bakje rijst
kreeg van een verpleegster.
Na het overlijden van haar
moeder is zij met haar vader
naar Zandvoort terug gegaan
waar haar moeder werd begraven. Haar vader is later
hertrouwd. Rinie’s zoon Rob is
bestuurslid van de Stichting
Memorial 2015 en zet zich als
vrijwilliger in om de vreselijke
schietpartij in kaart te brengen. De Stichting is bezig om
de namen van de slachtoffers
te achterhalen en, via contact
met familieleden, hun verhaal
en gezicht op te nemen op hun
website. Het uiteindelijk doel
is om op 7 mei 2015, 70 jaar na
dato, een Memorial te onthullen met hun namen. Vanaf dat
moment zal iedereen weten
wie deze mensen waren.
Voor onderzoek, onderhoud
website en natuurlijk voor
het memorial is de Stichting op zoek naar giften
die u kunt storten op IBAN:
NL10INGB0008136685 BIC:
INGBNL2A. t.n.v. Stichting
Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945.

Samen met haar zoon Rob
Doves vertelt dochter Rinie
Doves-Koper haar verhaal.
“Mijn vader was korporaal
in het Nederlandse leger in
de meidagen van 1940 en
dook onder toen hij het bevel
kreeg om naar Duitsland te
gaan om te werken. Hij was
bij zijn tante. Mijn moeder en

De Oorlogsgravenstichting plaatste een kalkzandsteen monumentje op de Alge-

mene begraafplaats te Zandvoort. Van deze slachtoffers, twaalf militairen, kon
men op geen enkele manier achter de persoonsgegevens komen.

In het archief van de Algemene
begraafplaats te Zandvoort, bij
de Oorlogsgravenstichting en
ook bij het Rode Kruis is hier-

over geen informatie aanwezig. Er is uitvoerig onderzoek
naar gedaan, zelfs op het Duits
militaire kerkhof. Het betreft

In de krant van 1 juni 1945 staat een berichtje over de
opening van café Liberty op het Kerkplein. Bij navraag
blijkt dat Martin Kiefer in de Klink nr. 118 een artikel

over dit café heeft geplaatst. Zijn vader was samen met

enige Engelse officieren de initiatiefnemer van het café.

Het pand waar het vermaak
zou plaatsvinden was destijds Hotel Diemer, waar nu
het bekende café Koper in is
gevestigd. “In zeer korte tijd
werd met inventaris uit onder andere ‘Zomerlust’ aan de
Kosterstraat, waar aan het eind
van de oorlog het Kringhuis
van de N.S.B. gevestigd was,
een café met bar opgebouwd.
Een groot deel van de inventaris van het Kringhuis werd
hergebruikt, waaronder de
piano’s”, schrijft Kiefer.
In het krantenknipsel staat
verder te lezen dat door de heer
G. Kiefer en de bekende componist Jack Miller de genodigden, waaronder burgemeester
Van Alphen, hartelijk werden
verwelkomd. Tijdens de zeer

Twaalf onbekende militairen

Het graf van de 12 onbekende soldaten

Café Liberty

aangespoelde stoffelijke overschotten. Het waren geen vrouwen of kinderen maar volwassen mannen. Identificatie was
in de oorlog nog erg primitief
en vond plaats aan de hand
van persoonlijke bezittingen
of bijvoorbeeld een nummer
in een laars. Dit alles is bij
deze militairen niet gelukt. De
resten van deze onbekende militairen zijn tussen 7 augustus
1941 en 16 november 1943 begraven. Het is dus niet bekend
of het om Duitse, geallieerde of
Nederlandse slachtoffers gaat.

geslaagde avond bracht Jack
Miller zijn compositie ‘White
stripes in a sky of blue’ voor
het eerst ten gehore. Verder
waren er optredens van een
cabaretgezelschap en van de
Zandvoortse harmonicaspeler
Engel Paap. Deze openingsavond werd besloten met het
spelen van het Nederlandse en
Engelse volkslied.
Als gevolg van het grote succes
werd op 14 juni 1945 besloten
om café Liberty te verhuizen
naar gebouw Monopole. Het
is onbekend hoe lang het café
daar heeft bestaan. In het voorjaar van 1946 opende A. Koper
(Ome Arie) aan het Kerkplein
6 een café met dezelfde naam
omdat gemakshalve deze nog
op de gevel stond.

Vakanties Anne Frank
Net als veel Amsterdammers maakte de familie Frank

regelmatig uitstapjes naar Zandvoort. Anne en haar
zus Margot verbleven dan enkele weken in het kinder-

tehuis van dr. Kathe Neumark aan de Oosterparkstraat.
Deze gegevens komen allemaal uit de fotoalbums van
de familie Frank die bewaard
zijn gebleven. Gewone kiekjes
van een heerlijk dagje strand,
van Margot en Anne met de
andere kinderen uit het tehuis in een duinpan, maar
ook foto’s van latere jaren.
In het Zandvoorts Museum
is nog tot 31 december 2015
een fototentoonstelling over
de vakanties van Anne en de
familie Frank in Zandvoort te
bezichtigen.
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Alleen het beste is goed
genoeg voor mama!
Dus…
Ons

Moederdagverwenontbijt zal ze vast

een gewéldige verrassing vinden!
Zo ontspannen hebben jullie op die dag nog nooit een eitje getikt…,
want je mag gerust eerder van tafel om naar onze speeltuin te gaan!
En ons supercomplete buffet (vanaf 10 uur) à € 16,50
kost voor kids t/m 10 jaar slechts € 9,95.
Of beleef samen een waar culinair feestje,
omlijst door romantische live pianomuziek, met

Thalassa’s Moederdagdiner

Voor € 29,50 serveren wij een mooi driegangenmenu
met keuze uit vis en vlees:
gemarineerde zalm met een salade van groene asperges,
een honingmosterddressing en crostini’s
of langzaam gegaarde kalfsmuis met little gem, rode ui,
kappertjes, gepofte cherrytomaatjes en tonijnmayonaise

€ 75,-

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV)

goudbruin gebakken sliptongetjes met een zachte komkommerdilleyoghurt
maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur
of blackened ladysteak, gepofte puntpaprika gevuld met
paddenstoelenduxelles, beide met krieltjes uit de oven
Laat u deze avond meevoeren in de wereld van
cabaret, illusie, verwondering,
theatervan
en mentalisme,
warme chocoladesoufﬂ
é met een coulis
rood fruit
ook veelhuisgemaakt
te lachen valt. yoghurtijs
en waarbij
een bolletje

of cheesecake
met verse
aardbeien
en citroensorbet
Kom vooral
op tijd, want
Rob & Emiel
ontvangen
u zelf om 19.00 uur!

Alle mama’s worden natuurlijk ontvangen met een feestelijk
Ook onze koks willen u graag betoveren met een
glaasje bubbels van het huis, waarbij ze op een speciale manier
heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)
in het zonnetje worden gezet…

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl

zie ommezijde >

Strandpaviljoen 18
• Boulevard Barnaart • 2041 KB Zandvoort aan Zee
THA1323 Illusionisten kaart A5.indd 2
T 023- 571 5660 • www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Dier van de week

Clooney!

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
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Wat een blije en lieve hond is
Hij is bovendien een hele actieve
hond die veel beweging nodig heeft. Hij is 7 jaar en is altijd in voor een wandeltje of
een beetje gekkigheid. Zwemmen, met een bal spelen en natuurlijk knuffelen zijn
dingen die hij graag doet! Clooney is afgestaan omdat het niet zo goed samen ging
met het kleinkind. Hij kan goed opschieten met katten en andere kleine huisdieren,
maar kan wel fel reageren op andere honden; meestal bij reuen. Hij kan alleen zijn,
maar is wel waaks. Verder kent hij de basis commando’s en luistert hij fantastisch.
Clooney is een leuke hond voor een actieve en duidelijke baas! Bent u dat? Kom
dan snel eens langs om kennis met hem te maken! Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel.
5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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De afdeling Jeugd van toneelvereniging Wim Hildering was afgelopen zaterdag aan de

beurt om te laten zien waartoe het in staat is. In september begonnen de repetities voor
een nieuw stuk: Angst en gein op Frankenstein. Afgelopen zaterdag konden zij laten zien
hoeveel talent er in Zandvoort rondloopt. En dat is nogal wat!

De groep van het jeugdtoneel

door Joop van Nes jr.

Tien meiden en jongens hebben wekelijks, op de locatie
Tolweg, de repetities gevolgd.
Vrijdag was de generale repetitie in theater De Krocht waar de
spelers verkleed en geschminkt

hun rol voor de laatste keer konden uittesten. Ik heb die generale mogen zien en hield mijn
hart vast voor de uitvoering op
zaterdag. Gelukkig bleek een
dag later dat het niet nodig
was. Bijna alles klopte, hooguit
was het de tekstvastheid die

bij een voor de kinderen moeilijk te spelen deel even parten
speelde. Kick Boomgaardt, de
regisseur van de volwassenen,
vertelde na afloop dat zoiets
niet erg is. “Als ze maar toneelspelen, en dat heb ik vanavond
gezien”, zei hij.

De jongeren hadden een prima prestatie geleverd en dat
belooft wat voor de toekomst.
Voorzitter Hein Schrama gaf in
zijn speech vooraf al heel blij
te zijn met deze groep. “Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst. Tien jaar geleden stond
ik, met een aantal anderen,
hier voor het eerst. Nu zitten
we in het bestuur en kan de
vereniging nog een hele poos
door”, zei hij.
Het gaat iets te ver om de prestaties van alle deelnemers hier
door te nemen. Toch wil ik voor
één jongedame een uitzondering maken: Madelief van
Dolder. Zij werd acht weken
voor de uitvoering gevraagd of
zij een rol over wilde nemen;
het was een zware rol met
tekst die zij eigenlijk niet kon
bevatten. Ze deed dat meer dan
prima, een aangeboren talent!
Deze 10-jarige (!) was eigenlijk te jong maar kweet zich
prima van haar taak. Regisseur
Martine Adegeest mag zeker
trots zijn op haar, net als op alle
anderen!

Nieuwe Cd voor
Papa Luigi e Amici

Gedenksteen voor
‘De kleine patriot’

Papa Luigi e Amici heeft een nieuwe Cd het levenslicht la-

De gevelsteen ‘De Kleine Patriot’ is ingemetseld in de gevel

eigen beheer gemaakt en opgenomen.

Bos heeft gewoond. Het blad werd in de periode 1943-1945

ten zien. Er is niet minder dan 2 jaar aan gewerkt en is in

van het pand Grote Krocht 25, waar in de oorlog de familie H.
dagelijks uitgegeven door de gelijknamige illegale groep
die in de oorlogsjaren in en rond Zandvoort opereerde.
De heren A. Bos, J. van de Bos,
C. de Vries en C. Kuyper verzorgden de uitgave van ‘De
Kleine Patriot’. Tot de uitgifte
werd besloten toen het luisteren naar de Engelse radio
te riskant werd. Dit luisteren
gebeurde namelijk in het ouderlijk huis van Arend Bos waar
in de fietsenhandel iedere dag
zo’n twintig tot dertig man een
luistergroepje vormden.

Papa Luigi (2e van rechts) en zijn vrienden

Louis Schuurman, alias Papa
Luigi, is met recht trots op zijn
nieuwe product. “Er staat een
viertal nummers van onze sologitarist Ebe de Jong op en een
van bassist Kees Heijlger. De rest
zijn eigenlijk nummers die niet
eerder op een andere Cd zijn
verschenen”, vertelt hij. De Cd is
vernoemd naar een van de nummers van De Jong, Vrijdag, dat hij
op vrijdag geschreven heeft. Ook
zijn andere nummers komen uit

het persoonlijke vlak vandaan,
zoals het nummer ‘Voor Sef’, dat
hij voor zijn kleinzoon heeft geschreven. Verder staan er nummers op van Django Reinhardt,
Cole Porter en Bill Withers. “Met
dat laatste nummer had ik nogal
moeite, maar toen ik het op de
Cd afluisterde was ik er toch wel
content mee”, sluit Schuurman
af. De Cd kost slechts € 10 en is
te bestellen bij Schuurman zelf,
tel. 06-5955260.

Verspreid(st)ers zorgden dat de
200 krantjes op de bestemde
plaats kwamen. Hoe groot het
risico was dat uitgevers van illegale bladen liepen bleek uit het
wegvoeren van Zandvoorter Wim
Gertenbach. Dit trieste feit werd
aanleiding tot nog grotere voorzichtigheid en de bezorgers kregen de opdracht alle verspreide
kranten ’s avonds weer op te halen waarna ze werden vernietigd.

Column

Het leven bevlogen
Hoe opvallend is het dat ik
nu juist tijdens deze vakantie ‘The top five regrets of
the Dying’ van Bronnie Ware
lees. Nummer twee op de
lijst is: Had ik maar wat minder hard gewerkt. Of: Had ik
maar de moed gehad om
een leven te leiden waarin
ik trouw was aan mijzelf, in
plaats van te voldoen aan de
verwachtingen van anderen. Of: Had ik mezelf maar
wat meer geluk gegund. Op
zich allemaal simpele eenvoudigheden zal je denken.
Maar niet voor iedereen
klaarblijkelijk. Ik heb teveel
mensen dood zien gaan in
mijn leven. Daarvan teveel
mensen die nog net niet
genoeg van het leven hadden genoten of daar niet de
verdiende tijd voor kregen.
Ik wil daarom niet wachten
tot ik 67 ben. Wie weet of ik
dat haal? Wees in het hier en
nu. Spijt wil je niet hebben,
zeker niet over de dingen die
je had willen doen. Wat zou
jij (anders) doen als je het
leven over mocht doen?
Nee, wij wachten niet tot
het te laat is. Gewerkt is er in
overvloed, dus waarom niet
nu genieten, nu het kan? We
noemden het gekscherend
ons prepensioen afgelopen
week, toen we ons even lekker een weekje in Portugal
begaven. Daar zaten we dan,
na urenlange enkeltrainingen over de toppen van de
‘Limestone Rocks’ (rotsformaties), aan het einde van
de haven in Ferragudo, onder het genot van overheerlijke spijzen en dranken,
met een ondergaande zon
in ons gezichtsveld. Heerlijk
geurende gamba’s en een
pond tong die we zojuist
hadden aangewezen op de
serveerschaal. We zagen
‘m zo goudbruin gebakken
worden tussen twee grillroosters in. We hadden niet
te klagen en deden dat dus
ook niet. We stellen niet uit,
als het kan. Maar doen, zolang het kan. Het leven liever
één uur bevlogen, dan
een dag aan de grond.
Nog even en dan is dit
scenario ook in ons dorp
weer te doen.

Mandy Schoorl

Toneelvereniging Wim Hildering
werkt aan de toekomst
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Zandkorrels
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038
....................................................

Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
..................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur, innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt zoveel
meer kleur. Al vanaf
202,50 euro per kwartaal
(om de week).
Vanaf vijf afgesproken
lessen fikse korting.
Nog enkele uren vrij.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
..................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................

Kom vrijdag 1 mei
naar de workshop van
Annette ter Heijden
in Beauty Beachclub,
Burg Engelbertsstraat 96.
Speciaal onderwerp
“De Huid” in de
Workshop Gezonde
voeding met info
over Aloë Vera.
Aanvang 19.30 uur.
Bel: 5716511 voor info,
reservering of mail naar
info@gezondheidaanzee.nl
....................................................
10 mei is de eerste
kofferbakmarkt op
het gasthuisplein!
Aanmelden vanaf 12,50
op www.onair-events.nl
of 06-19427070
....................................................
Opslagruimte te huur
in Zandvoort-Noord
± 100m2
Ook in gedeeltes van
10m2 mogelijk.
Prijs notk. Bel voor info:
06-47903770 of 5717805

Bij kapsalon
Pronto Hair
in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,
aandacht en gezelligheid,
een moderne en
leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!
Bel voor een afspraak:
5714068
....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouwen renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie:
€ 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

Garage te huur
met elektra.
Fenemaplein
Tel. 06-28640654
....................................................
Hondentrimster
De 4 Pootjes
Annemiek Wolters
Bij u aan huis
Zandvoort en omgeving
www.de4pootjes.nl
Tel. 06-23093264

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Let op nog één week en dan?
MOEDERDAG (10 mei)
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.
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Le Grand Bleu en de Kokkel
winnen Zoover Award Gold
De Zandvoortse appartementen Le Grand Bleu en de Kokkel hebben een Zoover Award Gold 2015 gewonnen en behoren tot de Top 10 Beste Appartementen van Nederland.

Joke en Louis Rijnders van De Kokkel

De Kokkel heeft de 3e plaats bemachtigd en Le Grand Bleu de 9e
plaats. Woensdag 22 april ontvingen Joke en Louis Rijnders van De
Kokkel en Miriam van Wijnen en
Tom Geusebroek van Le Grand
Bleu het bijbehorende certificaat
tijdens de uitreiking in De Winkel
van Sinkel in Utrecht.
“We doen er veel aan om het

de gasten naar de zin te maken.”, zegt Joke van de Kokkel.
“Je wilt mensen een fijne tijd
geven in Zandvoort en zorgen
dat ze een mooie herinnering
mee naar huis nemen”, voegt
Miriam van Le Grand Bleu
daar aan toe. Allemaal zijn ze
erg trots op deze waardering
van de mening van de consument.

Zoover Awards

De Zoover Awards zijn in het
leven geroepen om erkenning
te geven aan zeer goed presterende vakantie-accommodaties
in Nederland en daarbuiten. In
Nederland zijn meer dan 7500
accommodaties gewaardeerd
op Zoover door Nederlandse
consumenten.
De beste 25 accommodaties per
categorie komen in aanmerking
voor een Zoover Award Gold. De
nummer 1 in iedere categorie
mag zich beste van Nederland
noemen. In 60 landen worden
Zoover Awards uitgereikt dit
jaar. Er zijn dit jaar ook Zoover
Awards in kleinere categorieën
zoals vakantiehuizen, villa’s en
kastelen. De uitslagen hiervan
zijn te vinden op www.zooverawards.nl.
Meer informatie over de winnende appartementen is te
verkrijgen via Joke Rijnders
http://www.appartementdekokkelzandvoort.nl en Miriam
van Wijnen www.zandvoortappartement.nl.

Moederdagbrunch in aantocht
Op Moederdag 10 mei wordt midden in het centrum ‘de

grootste brunchtafel van Nederland’ opgesteld. Net als verleden jaar kunnen families uit het hele land hun moeders
een onvergetelijke dag bezorgen.

en de brunch opvrolijken,” voegt
hij eraan toe. Na de brunch is er
genoeg te beleven in het dorp
en op het strand om er een onvergetelijke dag van te maken.
Meer informatie vindt u op de
website: www.nationalemoederdagbrunch.nl

Goed doel

Moederdagbrunch 2014

In plaats van het gebruikelijke
ontbijt op bed, kan moeder verrast worden met een bijzondere
brunch door de straten van het
centrum. Vanaf 11.00 uur kan de
hele familie met oma’s, opa’s, zonen, dochters, neefjes, nichtjes,
tantes en ooms aanschuiven voor
5 euro per persoon voor dit gezellige evenement.
“Wij zorgen voor een verrassingsbrunch met een stokbroodje,
een croissantje en een heerlijke
krentenbol. Ook vindt u in de

box naast een vruchtendrankje
een bon voor koffie of thee voor
slechts één euro,” zegt Peter
Tromp, een van de initiatiefnemers. “Bij de brunch zitten ook
vele aanbiedingen van de plaatselijke ondernemers. Er komen
kraampjes met schoonheidsbehandelingen, nagelstudio’s en
nog veel meer. Alles om mama
een fantastische dag te bezorgen. Voor de kinderen is er een
springkussen, een draaimolen,
een kop van Jut en nog veel meer.
Muzikanten zullen aanwezig zijn

De opbrengst van de brunch
wordt besteed aan het maken
van leestafels voor ‘de Brinck’ in
Nieuw Unicum. ‘de Brinck’ is het
kloppend hart van Nieuw Unicum
en wordt momenteel grondig opgeknapt. Deze leestafels worden
speciaal op maat gemaakt, zodat
rolstoelen er makkelijk onder gereden kunnen worden. Voor € 5
per persoon kunt u meedoen
met dit bijzondere evenement
en een bijdrage leveren aan dit
goede doel.
Kaarten zijn alleen vooraf te koop
via de website www.nationalemoederdagbrunch.nl en bij de
volgende adressen:
- VVV Zandvoort (Bakkerstraat
2/B)
- Bruna (Grote Krocht 18)
- Primera (Haltestraat 9)
- Kaashuis Tromp (Grote Krocht
3-5)
- Snackbar Het Plein (Kerkplein 12)

Column - Huisdierbewust
Plaatsgenote Nikita de Grauw is momenteel bezig met het laatste jaar van de opleiding tot dierenarts. Vanaf deze week
zal zij maandelijks een column schrijven
met handige informatie over (het behouden van) de gezondheid van huisdieren.

Geef geen zout om uw
dier te laten braken!
Op internet, maar ook in oude boeken, wordt het geven
van keukenzout vaak aangeraden om uw huisdier te la-

ten braken na inname van een gevaarlijke stof of vreemd
voorwerp. Wat veel mensen zich echter niet realiseren is
dat het ingeven van zout in de bek kan zorgen voor een
ernstige zout-vergiftiging.
door Nikita de Grauw

De verschijnselen die je ziet
bij een teveel aan toegediend
zout hebben in het begin betrekking op het maag-darm
kanaal. Het werkt irriterend
op de slijmlaag van de maag
en de darmen en kan een verminderde eetlust, braken en diarree tot gevolg hebben. Naast
het feit dat dit kan leiden tot
uitdroging brengt het toedienen van zout nog een gevaar
met zich mee…
Zout/keukenzout bestaat uit
natrium en chloride (NaCl) en
kan bij toedienen zorgen voor
hele hoge natrium gehaltes
in het bloed van uw huisdier.
Dit hoge gehalte aan natrium
trekt water aan wat, vanuit het
weefsel, de bloedvaten in gaat
en kan leiden tot vochtophoping in bijvoorbeeld de longen,
de poten, maar ook in de hersenen. Daar kan het uitdroging van cellen, bloedingen en
infarcten geven en is leidend
tot aantasting van het zenuwstelsel. In het ergste geval kunnen patiënten hiervan in coma
raken en overlijden.
Voor de hond blijkt uit onder-

zoek dat 3,7 gram zout per kilogram lichaamsgewicht al dodelijk kan zijn. Verschijnselen
van zoutvergiftiging zoals
rusteloos/sloom, prikkelbaar,
spiertrekkingen, toevallen, een
hoge temperatuur, veel plassen, snel ademen en een hoge
hartslag kunnen bij de hond al
optreden vanaf 1,9 gram zout
per kilogram lichaamsgewicht.
Dit betekent dat één eetlepel
zout al dodelijk kan zijn voor
een hondje van 5 kg!
Indien uw huisdier iets verkeerds heeft gegeten is het
zeker af te raden om zout in de
bek te geven om braken op te
wekken omdat dit fatale gevolgen kan hebben voor uw huisdier. Het beste kunt u direct
contact opnemen met uw dierenarts en daar uw dier laten
onderzoeken en eventueel te
laten braken door middel van
een geregistreerd braakmiddel.
Voor meer wetenschappelijk onderbouwde informatie
over dieren en de geraadpleegde bronnen kunt u terecht op de Facebookpagina
‘Huisdierbewust’.

Boeken over dementie
In Alzheimer café Zandvoort worden boeken over demen-

tie besproken. In het bijzonder: boeken met persoonlijke
ervaringen van mantelzorgers.
Soms hartverscheurend pijnlijk,
soms ook komisch. Boeken met
titels als ‘Ik heb Alzheimer’, ‘Ik
mis mezelf’ en ‘Dan wappert
mijn hart naar je toe’. Voor mensen die de zorg hebben over iemand met dementie bieden de
boeken herkenning en troost.

De bijeenkomst van Alzheimer
café Zandvoort is op 6 mei bij
OOK Zandvoort, Flemingstraat
55. Vanaf 19.00 uur inloop, aanvang 19.30 uur en eindigt om
21.30 uur. Informatie over Belbus
en vrijwilligers: Pluspunt, tel.
5717373.
15

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 18 - 2015
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 17 en
de verdere in week 17 door het college genomen besluiten
zijn in week 18 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Wijziging ophalen huisvuil 5 mei

Op 5 mei 2015 wordt i.v.m bevrijdingsdag geen huisvuil
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van de
dinsdagwijk op woensdag 6 mei opgehaald.

Evenementenvergunningen verleend

Buuringen, R. van - Aanvraag evenementenvergunning
voorJutters kofferbakmarkt 2015
Er is een evenementenvergunning verleend aan On-Air
Events i.v.m de Kofferbakmarkten die plaatsvinden op:
Zondag 10 mei, zaterdag 6 juni, zondag 12 juli, zondag 2
augustus, zondag 13 september en zondag 4 oktober 2015.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Zuiderduin 1, plaatsen ondergrondse containers; - extra container; verplaatsen wand, ingekomen 07
april 2015, 2015-VV-070.
- Kamerlingh Onnesstraat 19, plaatsen dakopbouw bedrijfspand, ingekomen 19 april 2015, 2015-VV-076.
- Zeestraat 24, wijzigen twee kozijnen in zijgevel, ingekomen
21 april 2015, 2015-VV-078.
- Locatie gelegen in plantsoen Burg.v. Alphenstraat/Tjerk
Hiddestraat, plaatsen kunstwerk, ingekomen 22 april 2015,
2015-VV-079.
Bentveld:
- Wikkelaan voor huisnr.9, kappen boom, ingekomen 21 april
2015, 2015-VV-077.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij

de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning verleend

Evenementenvergunningen verleend

Zandvoort:
- Brederodestraat 96, doorbreken draagmuur, verzonden 20
april 2015, 2015-VV-057.
- Ir.G.Friedhoffplein 18-007, constructieve doorbraak, verzonden 23 april 2015, 2015-VV-065.
- Strandafgang Paulus loot 1, aanbrengen enkele luifels,
verzonden 23 april 2015, 2014-VV-197.

Centraal telefoonnummer

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Duindoornlaan 5, kappen eikenboom zij-erf, verzonden 23
april 2015, 2015-VV-047.
- Parnassialaan 4, kappen boom achtererf, verzonden 23
april 2015, 2015-VV-075.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Marisstraat 7, plaatsen aanbouw, verzonden 23 april 2015,
2015-VV-053.
- Ir.G.Friedhoffplein 2, plaatsen twee dakkapellen, verzonden
23 april 2015, 2015-VV-049.
Bentveld:
- Duindoornlaan 12, verbouwen gebouw, verzonden 23 april
2015, 2015-VV-046.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Buuringen, R. van - Aanvraag evenementenvergunning voor
Jutters kofferbakmarkt 2015
Er is een evenementenvergunning verleend aan On-Air
Events i.v.m de Kofferbakmarkten die plaatsvinden op:
Zondag 10 mei, zaterdag 6 juni, zondag 12 juli, zondag 2
augustus, zondag 13 september en zondag 4 oktober 2015.

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur
– 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

5 Mei Festival

Collage des college

Taizéviering

Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding organiseert On-Air
Events voor het eerst in Zandvoort het 5 Mei Festival. Op
het Gasthuisplein zullen diverse activiteiten plaatsvinden.
Er is een feestelijk programma samengesteld. Op het plein
wordt van 12.00 tot 18.00 uur een rommelmarkt georganiseerd. Speciaal voor de kleintjes wordt van 12.00 tot 17.00
uur allerlei leuke kinderspellen aangeboden voor slechts
€ 3,50. Om 14.00 uur start de muziek.tot 20.00 uur wordt
met diverse live optredens de vrijheid gevierd. Het Wapen
van Zandvoort biedt deze avond een heerlijke barbecue
voor € 12,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op
www.onair-events.nl.

Elke vier maanden exposeren kunstenaars van de
Beeldende Kunstenaars Vereniging Zandvoort (BKZ)
hun werk in de collegevergaderkamer van burgemeester Niek Meijer. Dit keer zijn alleen de kunstwerken van
de Zandvoortse kunstenares Lilian Gaus te bewonderen.
Gefascineerd door kleur, vormgeving en vrolijkheid ontwikkelde bij Gaus een ware passie namelijk de schilderkunst. In haar laatste kunstwerken verwerkt zij materialen zoals grint, zand, papier-maché (materiekunst) wat
een bijzonder effect geeft. Sommige van haar werken
hebben een bijbehorende tekst wat een toegevoegde
waarde geeft.

Elke eerste vrijdagavond van de maand is er in de
Agathakerk een Taizéviering. Iedere bijeenkomst staat in
het teken van een speciaal thema, aangepaste liederen en
een stilte zoals het ook de diensten in het plaatsje Taizé in
Frankrijk worden gevierd. In 1940 ving Broeder Roger mensen op die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten.
In 1942 moest hijzelf vluchten maar hij keerde in 1944 in
Taizé terug waar hij samen met andere broeders een oecumenische gemeenschap stichtte. De dienst in Zandvoort
is op vrijdag 1 mei en heeft als thema ‘Met David uit de
put’. Het inzingen is om 19.00 uur de dienst is van 19.30
tot 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
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Deutsche Messe in de Agathakerk
Vrijdag 1 mei zullen twee koren optreden op het Gasthuisplein voor het Zandvoorts Museum. En komende zondag
zal het Zandvoorts Mannenkoor in de Agathakerk de kerkdienst begeleiden met de liederen die Franz Schubert gecomponeerd heeft voor de Deutsche Messe.
Het mannenkoor staat voor
het eerst onder leiding van
een nieuwe dirigent, de
Amsterdammer Arjan van
Dijk, en wordt door Paul

Waerts op de piano begeleid.
De dienst in de Agathakerk
aan de Grote Krocht begint
om 10.00 uur en de toegang
tot de kerk is gratis.

Vrijdag zal het Noorse gemengd koor ‘Mikaelskoret’,
samen met het Haarlemse
close harmony-koor Harlem
Jive, een concert geven met
Noorse, Nederlandse en
Engelse liederen. Dit eveneens
gratis concert, dat circa een
uur duurt en bij slecht weer
in het Zandvoorts Museum
zal plaatsvinden, begint om
17.00 uur.

‘Americana Roots’ wordt geweldig feest
Theater De Krocht is komende vrijdag 1 mei de plaats van
handelen voor het vierde editie van het ‘Americana Roots
Country And Blues’ concert. Er bestaat volgens Michael
Knubbe, oprichter en co-organisator geen enkele twijfel
over dat het een geweldig feest zal worden. Samen met
ONAIR-Events heeft hij een uitstekend programma met
veel verschillende optredens samengesteld.

uit Nederland en Duitsland,
namelijk: deluny (cowboy-folk);
The Dobbepickers (bluegrass);
Hazel Bell (Americana) en de
Zandvoortse Logan’s Blues
(blues). Dolly ten Pierik zal het
gehele evenement presenteren.

maar dan in een modern
jasje gegoten. De sfeervolle
muziekstijl is het laatste jaar
vooral bekend geworden door
The Common Linnets tijdens
het songfestival en door de
Belgische/Nederlandse film
‘The Broken Circle Breakdown’
uit 2012.

Kaarten voor dit concert zijn
te koop voor € 10 per persoon en verkrijgbaar bij Bruna
Balkenende aan de Grote
Krocht in Zandvoort, Het
Wapen van Zandvoort aan
het Gasthuisplein, theater De
Krocht en via ONAIR-Events.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Roy van
Buuringen, tel. 06-19427070 of
kijk op www.onair-events.nl.

‘‘Als je van singer-songwriter
of Ierse folk zoals ‘The Fureys’
houdt, is het ‘Americana Roots
Country And Blues’ concert
echt voor jou gemaakt,” legt hij
uit. De Duitse muzikant die al
zeven jaar in Zandvoort woont
zal zelf ook met zijn trio ‘Hazel
Bell’ optreden. Americana is een
verzamelnaam voor muziek die
is afgeleid van de authentieke
country, folk en blues-stijlen,

Deze keer heeft de organisatie
gekozen voor vier optredens

Vrijdag 8 mei start Fashion Weekend
Volgende week vrijdag gaat de zomereditie van het
Zandvoortse Fashion Weekend weer van start. Winkels in
de Kerkstraat, rondom het Kerkplein en in de Haltestraat
en de Grote Krocht halen dan alles weer uit de kast om
de Zandvoortse ‘fashionistas’ de nieuwste snufjes op het
gebied van de mode te kunnen tonen en met messcherpe aanbiedingen te komen. Het ‘Weekend’ start traditiegetrouw met een modeshow die dit jaar in Beach Club
Tien georganiseerd wordt.

Witte kleding

Om het dorp weer in de juiste
sfeer te krijgen, is de organisatie op zoek naar schoon wit
‘wasgoed’. Hebt u witte, schone
(!), (onder)kleding over en was
u van plan om die in de ‘Zak
van Max’ te doen? Wacht daar
dan nog even mee en lever het
in bij Sack Time, Kerkstraat 29.
De organisatie zorgt dan dat
de kleding weer over de straat
gespannen gaat worden. na
afloop wordt de kleding niet
geretourneerd maar gaat ‘en
masse’ naar de oude kleding
inzameling.

Toegangskaarten

Daar zullen vrijdag 8 mei vanaf
19.00 uur de modebedrijven in
Zandvoort de nieuwste modetrends voor de komende zomer
tonen. En dat is heel divers en
gaat van badmode tot accessoires, van casual kleding tot chique
en van sieraden tot de nieuwste

kapperstrends. Voor deze modeshow heeft u wel kaarten nodig en die zijn te koop bij Kids
Avenue in de Kerkstraat. Tijdens
de modeshow zullen ook een
aantal artiesten optreden, waaronder plaatsgenoot en grote ster
bij onze Oosterburen, Loona.

Wilt u er dit jaar bij zijn, dan zijn
er twee type kaartjes: ten eerste
een entreebewijs voor de modeshow in Beach Club Tien, inclusief een hapje, de show en een
goedgevulde goodiebag voor €
15. En ten tweede een kaart voor
een driegangenmenu in Beach
Club Tien, inclusief de show en
de goodiebag voor slechts € 35.
Reserveringen en kaartverkoop:
Kids Avenue, Kerkstraat 38.

Reisverslag - deel 3

door Mandy Schoorl

“Home is not where
you live but where
they understand you”
(Christian Morgenstern)
Luang Prabang staat sinds 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, en terecht. Er heerst een ontspannen, vriendschappelijke en vertrouwelijke sfeer. Met
prachtig cultureel erfgoed om te behouden.
De muurschilderingen, togen en arcadebogen die de
Wat Hosian Voravihane en
de Wat Xieng Thong tempels sieren, verdienen respect, ook al zijn de betekenissen erachter lang niet
altijd lieflijk maar ook heftig. Opvallend zijn de daken,
waarop sierlijke lijnen buigen die bijna doorlopen tot
op de grond. Ze doen denken
aan uitslaande vleugels van
een vogel, of, zoals de bevolking zegt, een moederhoen
die haar kroost beschermt.
Wat een spirituele vergelijking!
De Hmong markten zijn
kleurrijk en eetstalletjes zijn
opgemaakt met rijtjes vlees,
langoustines, visballetjes, en
zelfs met letterlijke kippenpootjes, keurig nagel aan
nagel gesorteerd. In de ochtend beklimmen we de ruim
300 tredes omhoog naar de
top van de Phou si Hill naar
de kleine Wat That Chomsi
tempel, om een bloemenoffer te brengen waarmee we
de mensen herdenken die
veel te vroeg van ons zijn
heengegaan. We fietsen
over de Sisavangvong brug
en borrelen aangenaam met
medereizigers in de Icon
Klub waar geen vreemden
zijn maar vrienden die je nog
niet hebt ontmoet.
Een binnenlandse vlucht
naar Vientiane en een 25 km
lokale busreis verder, brengen ons bij het verrassende
stenen beeldenpark van de
eigenaardige kunstenaar
Sulilat. Ook zijn tweede, grote park in Nong Khai doen
we aan, waar de beelden
immens hoger zijn. De Isan
streek waar we zijn is rustig
en doet denken aan oude
vervlogen dagen die we dan
ook graag in de onthaast
stand benutten. Alleen Lake
Talay Bua Daeng strepen
we van ons wensenlijstje.

Miljoenen cyclaamroze lotusbloemen, omringt door
zacht wuivende pluimen, en
een dekbed aan leliebladeren in het meer gelegen, met
daartussen door de bootjes
een gebaande waterweg.
Ongekend bijzonder, maar
opvallend druk.
Met de 1e klas AST nachttrein rijden we in 12 uur terug naar Bangkok, alwaar we
pinguïn waggelend langs
de beroemde 46 meter liggende, met goud vergulde
‘Reclining Boeddha’ schuiven (verlichtende Boeddha)
in de Wat Pho. En brengen
een laatste bezoek aan de
kleermaker, die eigenlijk niet
mag ontbreken als je ooit in
Bangkok bent.
Adembenemend vieren we
het New-Years Event in de
skybar op de 38e verdieping
van ons luxueuze hotel. En
verwonderen ons over het
grandioze, panoramische,
nachtelijk verlichte uitzicht
met regenboog kleurend
siervuurwerk. Een onbeschrijflijke ervaring, zo in
tegenstelling tot ons diner
op straat deze avond (ook
geweldig, maar anders). Die
uitersten tijdens reizen boeien allebei enorm. De landen
ademen een rijkdom aan
spirituele tradities en mythologische gebruiken uit.
Eenmaal thuis moeten we
echt weer even om.
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Handbal

ZSC wint dankzij goede tweede helft
Zondag speelden de handbaldames van ZSC een thuiswedstrijd tegen Monnickendam. De

Zandvoortse dames hadden zich bijna in de tegenstanders vergist maar zetten dat in de tweede helft weer recht. Ze wonnen uiteindelijk met 14-12.

Derde editie Cycling
Zandvoort op komst
Na twee zeer succesvolle edities van Cycling Zandvoort,
keert het sportieve en gezellige fietsevenement ook dit

jaar terug op Circuit Park Zandvoort. In het weekend van
13 en 14 juni is de racepiste het toneel van een weekend vol

fietsplezier met, naast de bekende 24 uurs fietsrace, ook
veel activiteiten voor jong en oud.

Lucia van der Drift wordt foutief afgestopt

Zandvoort had een slechte start. Al snel stonden de
Monnickendamse dames met
0-4 voor voordat Zandvoort
iets terug kon doen. Vooral de
natte, en daardoor gladde, bal
was debet aan het slechte spel
van de Zandvoortse dames. De
tegenstanders hadden daar
veel minder moeite mee. “We
begonnen niet echt goed aan
de wedstrijd en hadden moeite
de gladde natte bal onder controle te krijgen. Monnickendam
had hier minder moeite mee en
kwam al snel op een 0-4 voorsprong. Gelukkig kwamen we
toen wat beter in de wedstrijd
en wisten we wat in te lopen
tot 5-7 met rust.”, herinnert
Martina Balk zich. In het tweede deel van de wedstrijd waren

onze plaatsgenoten beter bij de
les en begonnen veel beter en
sneller te spelen.
Coach Joop Boukes was dan na
afloop ook erg blij met de tempo-aanvallen van zijn pupillen.
“Door een hecht samenspel en
snelheid kwamen we op voorsprong en konden uiteindelijk
winnen. Ook mijn tactische
aanwijzingen in de rust waren
mede debet aan de winst van
vandaag”, zei hij. Vooral verdedigend hield ZSC het goed dicht
en ook invaller-keepster Mireille
Martina kon haar doel lange
tijd schoon houden. “De dames
van Monnickendam speelden
erg fysiek op het onsportieve
af. Dat bleek ook met een klein
kwartier te spelen. Opnieuw

een grove overtreding en dat
leverde eindelijk een rode
kaart voor een speelster van
Monnickendam op. “Gelukkig
bleef iedereen bij ons rustig en
motiveerde dat ons alleen maar
meer om te willen winnen.
Iedereen bij ons ging er echt
voor, we stonden als een team
te verdedigen en met een paar
mooie aanvallen hebben we
alsnog met 14-12 weten te winnen”, sluit Balk af. De volgende
wedstrijd is op 17 mei tegen de
dames 2 van Legmeervogels in
Uithoorn.
Scores ZSC: Romana Daniëls:
5; Manon van Duijn: 4; Laura
Koning: 3 en zowel Noëlle Vos
als Lucia van der Drift waren
ieder één keer trefzeker.

Voetbal

Sterker Zandvoort verliest toch
Hoewel SV Zandvoort de hele wedstrijd sterker was dan
kampioenskandidaat en tegenstander EDO, konden onze

plaatsgenoten de punten niet mee nemen uit Haarlem.
Deze wedstrijd was eigenlijk de laatste strohalm die ze
konden pakken om het geloof in een eventueel kampioenschap levend te houden.

De allereerste wedstrijd van het
huidige seizoen wist Zandvoort
thuis haar wil op te leggen aan
EDO. Het werd toen 5-2. Nu echter kon er geen vuist gemaakt
worden en ging de misschien
wel belangrijkste wedstrijd van
dit jaar naar de thuisclub, die in
staat was om de Zandvoortse
doelman twee keer te passeren.
Zaterdag was het vooral het ge18

mis aan scorend vermogen dat
Zandvoort parten speelde. De
heren spitsen kregen kansen
voldoende maar vonden telkens
de EDO doelman op hun pad.
Zandvoort staat nu tien punten
achter de kampioen van 20142015, dat EDO door de winst van
zaterdag is geworden.
SV Zandvoort heeft in de twee-

de periode het periodekampioenschap kunnen pakken en
dus zijn er toch nog kansen om
via de nacompetitie binnen één
jaar terug te keren naar de 2e
klasse, waar Zandvoort in principe in thuis hoort. Dat is echter
zoals altijd een tombola.
De op een na laatste wedstrijd
speelt SV Zandvoort in Haarlem
tegen het zaterdagelftal van
KHFC dat zaterdag in eigen huis
met 5-2 won van Ouderkerk.
Overige uitslagen: NFC – TABA:
2-2; RKAVIC – SCW: 1-1; De Meer
– VEW: 1-7; VVA/Spartaan – VVC:
2-2 en De Brug – Buitenveldert
werd 0-3.

Kinderen komen ruim aan bod tijdens Cycling Zandvoort 2015

Het sportieve hoogtepunt van
de derde editie van Cycling
Zandvoort is de 24-uursrace
voor amateurwielrenners, die
zaterdag 13 juni om 12.00 uur
van start gaat. Aan de start van
deze endurance race wordt
een gevarieerd deelnemersveld verwacht, waarin wordt
gestreden in verschillende
subdivisies. Nieuw dit jaar is
de duoklasse, waarbij deelnemers die niet de volledige 24
uur als solist willen deelnemen
de racetijd kunnen delen met
een teamgenoot.

Scholencompetitie

Niet alleen voor de recreatieve-wielrenners ligt er met de
24-uursrace een stoere uitdaging in het verschiet, ook
voor scholieren is er met een
zes-uursrace een sportieve
en leuke wedstrijd: een echte
scholencompetitie. Het scholierenkampioenschap neemt
een prominente rol in op
Cycling Zandvoort en staat
open voor alle leerlingen van
de middelbare scholen in
Nederland.

Dikke Banden Race

Vanzelfsprekend bevat het
programma ook sportieve uitdagingen voor de nog jongere
fietsliefhebbers. Zo wordt er de
‘Rabo Dikke Banden Race’ georganiseerd, waar kinderen op
hun eigen straatfiets mee kunnen doen aan een wedstrijd.
Kinderen tussen 7 en 12 jaar
kunnen zich zondag tot uiterlijk 12.00 uur inschrijven, want

13.00 uur gaan de jongens en
meisjes van start. Deelname is
gratis, fietshelmen worden ter
beschikking gesteld. Er wordt
gereden in verschillende leeftijdsgroepen, zodat de kinderen tegen leeftijdsgenootjes
fietsen.

Elektrische fietsen

Bezoekers die nieuwsgierig
zijn naar het comfort van een
E-bike, kunnen op zondag 14
juni zeker veel plezier beleven
op Circuit Park Zandvoort. Op
een speciaal parcours van 1,5
kilometer kunnen E-bikes van
dertig verschillende merken
geheel gratis getest worden.

Goede doel

Tijdens Cycling Zandvoort is
er niet alleen aandacht voor
de fietsliefhebbers, maar ook
voor het goede doel. Tijdens
de derde editie van Cycling
Zandvoort is dat Stichting
SAM. Deze organisatie verzorgt
een dolfijn therapie programma, dat is gericht op kinderen
met het syndroom van Down
en op kinderen met autistische
stoornissen en aanverwante
syndromen. Naast collectes
tijdens het evenement zelf,
zal ook van elke inschrijving die
binnen komt, € 20,00 worden
gedoneerd aan Stichting SAM.
Bezoekers en supporters kunnen beide dagen van Cycling
Zandvoort gratis naar Circuit
Park Zandvoort. Deelnemers
kunnen zich inschrijven via
www.cyclingzandvoort.nl.
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Max Verstappen maakt wat los
De jonge Max Verstappen blijft indruk maken. Zijn aanwe-

zigheid bij een persconferentie voor het weekend van Italia
a Zandvoort heeft hij, alsof het de gewoonste zaak van de
wereld is, met een kalme indruk afgewerkt. Als Verstappen

jr tegenwoordig ergens komt dan is er flink beweging en
zo was het ook op Circuit Park Zandvoort. Het jonge talent
kreeg ruime aandacht op een zonnige donderdagmiddag.

Max Verstappen

Erik Weijers, de CEO van het
Circuit Park Zandvoort, vertelt
dat Italia a Zandvoort vanaf
1990 is uitgegroeid tot een
mooi eendaags thema evenement op het Zandvoortse
circuit. “Voor deze vijfentwintigste editie is het een mooie
kans als Max Verstappen met
een Toro Rosso een formule 1
demonstratie gaat geven.”
Vader Jos Verstappen heeft

vorig jaar samen met Frits
van Eerd en Jan Lammers in
hetzelfde Italia a Zandvoort
weekend een demonstratie
gegeven met enkele Minardi’s.
Een leuk detail is dat Toro
Rosso is voortgekomen uit het
Italiaanse autosportmerk.
Voor Max Verstappen is het na
de Masters weer een terugkeer, maar nu met een Formule
1 wagen. “Na de Masters is al-

les in een sneltreinvaart gekomen”, zegt Verstappen tijdens
de persconferentie. Daarmee
doelt de jonge Limburger op
zijn sportieve prestaties in de
Formule 3 van het afgelopen
seizoen. “Dingen gaan soms
sneller dan je verwacht”, klinkt
het enigszins bescheiden uit
de mond van Verstappen. “Het
is uniek dat we hier zijn. Ik zou
een kijkje nemen”, vertelt hij.
Verder hoopt werelds jongste
Formule 1 rijder ooit, dat het
mooi weer is in het laatste
weekend van juni.
Op de vraag van SBS Shownieuws of Verstappen tijd
heeft voor meisjes, zegt de
rijder van Toro Rosso dat de
Formule 1 de hoogste prioriteit
heeft. Vader Jos Verstappen
zegt: “Hij wordt om de tijd
getest. Red Bull houdt dat
heel strikt in de gaten.” Het is
volgens ‘Joss the Boss’ alleen
maar topsport wat zijn zoon
doet.
Over de motorproblemen is
Verstappen diplomatiek. “Het
is niet ideaal. Niemand wil
het. Ook Renault niet”, vertelt
hij over de problemen met de
motor bij het formule 1 team
waar hij dit jaar voor uitkomt.
Verstappen blijft benadrukken
dat samenwerken daarbij belangrijk is.

Hockey

Wisselend succes voor hockeyers
De dames van ZHC speelden thuis met 1-1 gelijk tegen het

Amstelveense Hurley. De heren, ook thuis spelend, waren
met 7-3 veel te sterk tegen datzelfde Hurley.

gasten uit Amstelveen op gelijke hoogte komen, 1-1. De tweede
helft was Hurley de betere, maar
dat werd niet in de score tot uiting gebracht.

Heren

Net naast gepushed

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de Zandvoortse dames op
een 1-0 voorsprong door een
doelpunt van Isa Knotter. Echter

tot vlak voor de rust zou er geen
verandering in deze stand komen ondanks het uitstekende
spel van ZHC. Toen konden de

Het herenteam van ZHC begon
ijzersterk aan de wedstrijd. “Alles
ging zoals we hadden afgesproken en binnen tien minuten
maakten we 4 treffers, waarvan drie op naam van Merijn
Goezinne kwamen en één van
Wolf Fisscher. Na die tien minuten begon de tegenstander
te muiten op de leiding. Op een
gegeven moment stonden ze
zelfs op het punt om naar huis
te vertrekken”, vertelde speler
Robert Deinum. Gelukkig konden de arbiters, die overigens
bekwaam de wedstrijd leidde,
ze bepraten waarna na een
kwartier weer verder gespeeld
werd. Zandvoort koerste af op
een mooie 7-3 overwinning.

Basketbal

Lions heren
geen kampioen
In de editie van vorige week hadden wij gemeld dat het
nog niet bekend was of het herenteam van The Lions kampioen was of niet. Om dat te worden moest medekampioenskandidaat Apollo in ieder geval verliezen van de nummer 4 Akrides.
Dat gebeurde ook, met als gevolg dat Lions op gelijke hoogte
kwam met de Amsterdammers.
Dan gaat, bij alle andere sporten, het doelpunten gemiddelde
tellen. Behalve bij basketbal!
De wereld basketbalbond, FIBA,
heeft namelijk besloten dat als
eerste het onderlinge resultaat
gewogen wordt. En dat viel

voor Lions met een verschil van
slechts 2 punten, dus één rake
score, negatief uit. Conclusie:
Lions is geen kampioen, al geeft
de ranglijst op de website van
de NBB wel aan dat Lions nummer 1 was en Apollo de nummer
2. De letter ‘K’ achter die naam
geeft echter aan dat zij de nieuwe kampioen zijn.

Eerste lustrum
Sportkamp Zandvoort
Dit jaar viert Sportkamp Zandvoort zijn 5-jarige jubileum.
Het Sportkamp vindt plaats in de week van 6 juli voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Van maandag tot vrijdag

gaan de kinderen verschillende sporten beoefenen waarbij
het voornamelijk draait om samenspel en plezier.
Tijdens deze week worden verschillende sporten beoefend
zoals voetbal, handbal, tennis, hockey, volleybal en sport
& spel. Daarnaast kunnen de
kinderen genieten van vele
extra’s en op vrijdag wordt
de week feestelijk afgesloten

met een spannend zeskamp
en verschillende opblaasattracties. Lijkt het jou leuk om
mee te doen? Meld je dan nu
aan, want drie kwart van de inschrijvingen zijn al binnen! Kijk
voor meer informatie op www.
sportkampzandvoort.nl.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
BeachClub Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Café Neuf
Circus Zandvoort
De goedkoopste cv ketel
Direct Account
Dorsman Assurantiën
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
KBM Prinsessepark
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant

Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
P.M.K.
Radio Stiphout
Rosier Coaching
Sea Optiek
SKiP
Stichting Pluspunt
Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartverzorging Erika
VVV Zandvoort
Yarden Uitvaartzorg B.V.
Zorgbalans
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Vorstelijk wonen in ‘t groene hart van Zandvoort

NOG

4 WONINGEN

BESCHIKBAAR
v.a. € 370.000,- v.o.n.

22 woningen in een luxe & groene woonambiance
Ontwikkeling:

Verkoop:

Voor meer informatie:

023 - 542 02 44

Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer
het u het beste uitkomt”

“Even er tussenuit in ons zorghotel bij de
duinen”

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij
geheugenproblemen en gezelligheid met
dorpsgenoten.

Afdeling Zorgbemiddeling van Amie:
“Wij beantwoorden al uw vragen over wonen,
zorg en welzijn”

Amie, de vertrouwde
Wonen & Zorg: Een appartement
zorgaanbieder in de gemeenten en zorg in een van onze uniek
Zandvoort en Bloemendaal:
gelegen woonzorgcentra.
Thuis & Zorg: Zorg vanuit onze
kleinschalige wijkteams, in
onze ontmoetingscentra of de
aanleunwoningen.

20

Welzijn & Gemak: Deelname
aan activiteiten, hulp bij het
boodschappen doen of begeleiding
naar het ziekenhuis.

Kortdurend verblijf: Een verblijf
na opname in het ziekenhuis, ter
ontlasting van uw mantelzorger of
in de laatste levensfase.
Informatie:
zorgbemiddeling@amie.nl
Tel. 023 - 574 16 37

www.prinsessepark.nl

2005 2015
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POP
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11 e jaargang • week 19 • 7 mei 2015

KNRM

7

Donateurs KNRM
worden in de
watten gelegd

Welkom

9

Zandstroom
opent deuren
voor iedereen

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Jazz

15

De Dodenherdenking was dit jaar een stemmig samenzijn voor jong en oud. Om 12.00 uur
werd traditiegetrouw bij het Joods Monument op de hoek van de Jac. van Heemskerckstraat en de Dr. Joh. G. Mezgerstraat een samenkomst gehouden. Omdat het weer een

bijzonder jaar is, deelbaar door 5, was er ’s middags een bijeenkomst op het Verzetsplein

met daarop volgend een bezoek aan de oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats.
Ook traditioneel was de plechtigheid in de Protestantse kerk, die bijna volledig vol zat.

Sport

Italiaanse topper
sluit seizoen Jazz
in De Krocht af

Amazone in
goede handen
bij topstal

oplage 9.500 exemplaren

Waardige Dodenherdenking

Zie pagina 7

www.zandvoortsecourant.nl

Bevrijdingsdag was
voor jong en oud
Bevrijdingsdag 2015 was weer voor de kleinste en de

oudste Zandvoorters een gezellige dag. Rond 10.30 uur
gingen 90 kinderen op het Kerkplein van start op zoek

naar 9 ‘vossen’ die zich verkleed hadden verstopt in en

rond het centrum. Rond 12.30 uur waren de laatste bin-

nen en dat was net op tijd om droog binnen te komen.

De Vossenjacht profiteerde nog net van het mooie weer
Herdenking bij monument Van Lennepweg drukbezocht

Burgemeester Niek Meijer
had een mooie en ingrijpende
speech voorbereid, die hij zowel bij het Joods Monument
als in de kerk voorlas. In de
kerk droeg de burgervader tevens een nieuw gedicht van
Marco Termes voor. Ook in de
kerk werden door Romano
Koeiman (leerling Nicolaasschool) en Mylene Nouveau
(leerling Oranje Nassauschool)
een zelf gemaakt gedicht gedeclameerd. Wiebe Beekelaar was
de declamator ‘van dienst’. Hij

De Mannetjes

had een schitterende overpeinzing bij de Dodenherdenking
geschreven die goed ontvangen werd. Na het zingen van
het Wilhelmus vertrok de Stille
Tocht naar de Van Lennepweg.
Het bezoek aan de oorlogsgraven ’s middags, had slechts een
handvol belangstellenden naar
de begraafplaats getrokken en
ook op het Verzetsplein was
het niet echt druk. Bij de officiële kranslegging bij het monument op de Van Lennepweg

daarentegen wel. Veel jonge ouders hadden ook hun kinderen
meegenomen. Tijdens de plechtigheid bij het Monument werd
een muzikant van de Damiate
Band onwel en viel flauw. Een
ambulance werd voor hem naar
de Van Lennepweg gedirigeerd.
Een scout van de scoutinggroep
moest tijdens de plechtigheid
zijn maag legen. Twee incidentjes die kunnen gebeuren.
Het was het eindpunt van een
waardige Dodenherdenking in
Zandvoort.

het Bevrijdingsdag festival.
De Zandvoortse senioren werden door de stichting Viering
Nationale Feestdagen traditiegetrouw weer onthaald voor
een gezellig middagje bingo
in theater De Krocht. Dit jaar,
mede door de gezamenlijke
productie met DSVZ, wisten
135 Zandvoorters de weg naar
het knusse theater te vinden.
De overvolle tafels met prijzen
zorgden ervoor dat iedereen
met minimaal een prijs naar
huis ging.

ZANDVOORT

Moederdag

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent
‘De gedenkwaardige
dagen volgen elkaar
snel op deze week’

Het 5 mei festival, dat voor het
eerst werd georganiseerd op
het Gasthuisplein, had wel last
van de storm en regen. Rond
13.30 uur werden de kinderspelen en de kofferbakmarkt
afgelast omdat de dakpannen
van het Zandvoorts Museum
naar beneden kwamen en
er daardoor een gevaarlijke
situatie ontstond. Het feest
werd toen verplaatst naar de
tent die aan het Wapen van
Zandvoort was vastgezet.
Diverse zangers zorgden voor
een gezellige voortzetting van

Retail, horeca en vastgoed:
iedereen welkom op slotbijeenkomst.
Maandag 11 mei, 15-17u, Eb & Vloed, Badhuisplein 2-4.
Zie ook pagina 6
De raadscommissies komen bijeen
op 12, 13 en 18 mei.
Kijk op www.zandvoort.nl/bestuur/gemeenteraad
voor de vergaderstukken.
Gemeente Zandvoort

1

7 mei 1995
Intens verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze
waarop zij met haar ziekte is omgegaan, geven wij kennis
van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

7 mei 2015

Zo ver, zo ver
van mij vandaan
al in een ander weten
en toch,en toch
heb ik je bij me
diep in mij
-meer dan ik kan zeggenben je zo dichtbij

2 mei 2015

Zij stond altijd voor iedereen klaar.
Cees Harms
Bianca en Erwin Notenboom
Casper en Martijn
Rob Harms

je zusje Margriet

Er is gelegenheid om afscheid van Inge te nemen op donderdag
7 mei van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Wij nodigen u uit om bijeen te komen op vrijdag 8 mei
om 13.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard
is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn moeder, oma, dochter en zus

Anna Marie Terol
ô Amsterdam,
18 januari 1945

† Zandvoort,
30 april 2015
Jolanda
Amelie
Mama
Elly

Marisstraat 23
2042 AH Zandvoort
Haar afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

26 januari 1962

-

13 mei 2014

Burgerlijke stand
20 APRIL - 1 MEI 2015
Ondertrouwd:

Modronja, Meho en: Plantinga, Macha
Terol, Jimmy en: Seraus, Geraldine Hermenia
Molenaar, Bram en: Oosterbroek, Chantal Vienna
Zanen, Peter en: Arnoldi, Sandra

Overleden:

Hebenaar, Johannes, geb. 1928
Wijs, Gertrude Eleonore, geb. 1928
van den Broek, geb. Schrader, Arendje, geb. 1929
Moes, geb. Gleijsteen, Neeltje, geb. 1929
Laurier, Hendrikus, geb. 1937
Ladru, geb. van Veen, Elisabeth Wilhelmina Cornelia,
geb. 1938
Brakelé, geb. de Kock, Louise, geb. 1924
Paap, geb. Lammers, Francisca Marianna, geb. 1933
Keur, geb. Cornet, Wilhelmina, geb. 1934
van Duijn, geb. Terol, Anna Marie, geb. 1945
Zantvoort, Robbert, geb. 1953

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Marcel de Jager
Ongelofelijk dat je alweer 1 jaar
niet meer bij ons bent.
We missen je nog elke dag
Loes
Romy
Shannon
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Cort van der Lindenstraat 2 F28
2042 CA Zandvoort

Aansluitend brengen wij haar naar haar laatste rustplaats
en is in de ontvangkamer de mogelijkheid om na te praten.

Waterstanden

Willy Bijster-Halderman

Inge Harms - Eils
7 juli 1941

im memoriam

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Moederdag Sharing
Wine and Dine
Zondag 10 mei is het moederdag

en dus tijd dat alle mama’s samen met hun
familie mogen komen genieten aan het strand.
Beach Club Tien gaat jullie verwennen met
overheerlijke verschillende gerechtjes met o.a.
huisgerookte carpaccio met truffelolie,
Hollandse garnalen kroketjes, Hollandse asperges
met Hollandaisesaus, lamsvlees, ossenhaas
en verschillende soorten verse Noordzee vis.
Deze heerlijke wine and dine kost 28,50 p.p. excl. wijn
en 37,50 incl. 3 mooie glazen wijn.
Tevens serveren wij een Moederdag sharing
brunch voor 19,50 p.p. ( incl. een glas Prosecco)
Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Zandvoortse natuurfoto’s

Pop Up weekend Zandvoort

Vorige week vrijdag heeft een bijzondere tentoonstel-

Sinds een aantal maanden heeft Pascal Spijkerman, kwar-

Natuurfotograaf en Zandvoorter Cees Determann heeft

Zandvoort een aantal themabijeenkomsten gehouden. In

daar een aantal van zijn schitterende ‘plaatjes’ tentoon
gehangen.

tiermaker DNA retail en horeca, namens de gemeente
maart is de aftrap geweest en inmiddels is komende maandag 11 mei de slotbijeenkomt in restaurant eb & vloed.
Al deze bijeenkomsten hebben
als doel om tot een convenant
te komen, waarin zowel winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en horecaondernemers
afspraken maken voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat. Het woord ‘toekomstbestendig’ is gebruikt door
wethouder Gerard Kuipers bij
de start van de bijeenkomsten.

Cees Determann voor zijn foto’s

Determann heeft door zijn
pensionering zeeën van tijd
en daarom brengt hij, samen
met zijn echtgenote, vele uren
door in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Steevast neemt
hij dan zijn camera mee. “Het
is mijn hobby die ik graag met
anderen wil delen. De foto’s
worden in een beperkte oplage

afgedrukt en dat kan op allerlei
materiaal”, meldde hij daarbij.
De prijzen zijn afhankelijk van
het gewenste materiaal, dat
kan van canvas tot aluminium
zijn. Zijn foto’s zijn te bewonderen in Coenraad Art Gallery,
Noorderstraat 1. De galerie is iedere vrijdag, zaterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur geopend.

Laatste Comedy Night
Komende zondag is de laatste avond van het eerste seizoen Comedy Night in restaurant eb & vloed van het Am-

sterdam Beach Hotel. Presentator Said el Hassnaoui zal nog
een keer op zijn geheel eigen wijze de stand up comedians
aankondigen.

Deze keer zullen acht comedians hun woordspelingen en
grappen in een sneltreinvaart
op hun publiek afvuren. Alle
acht deelnemers hebben een
eigen stijl, waardoor het ongetwijfeld weer een zeer gevarieerde avond zal worden.
Voor aanvang van de Comedy
Night, die om 20.00 uur begint, serveert eb & vloed een
XL-burger met sla en friet voor

slechts € 9,75. In verband met
de te verwachten drukte wordt
u verzocht om uw plaats(en)
te reserveren via tickets@aotevents.nl of door te bellen naar
het Amsterdam Beach Hotel
023-2010302.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat eigenaresse Suzanne
Jansen in oktober de draad weer
oppakt en met weer een aantal
avonden zal komen.

Een belangrijk onderdeel van
die toekomst wordt gevormd
door ‘Pop Up Zandvoort’. In het
weekend van 19, 20 en 21 juni
wordt in Zandvoort een Pop Up
weekend georganiseerd. Tijdens
dat weekend mag iedereen
van alles organiseren, waarbij
de gemeente Zandvoort zoveel
mogelijk de regels loslaat. “We
willen met dit weekend bereiken dat we een aanzuigende
werking krijgen vanuit de regio”,
zegt wethouder Kuipers, die benadrukt dat de voorsprong van
de zondagsopenstelling die
Zandvoort ooit gehad heeft, al
ver achter ons ligt.
Het Pop Up weekend is ook bedoeld om bij ondernemers wat
vrees weg te nemen. “Vaak denken ondernemers: ‘Daar beginnen we niet aan’, omdat er teveel bureaucratie en regels zijn”,
vertelt de wethouder. Daarom

hebben de kwartiermaker en
de wethouder zowel bewoners
als ondernemers en vastgoedeigenaren uitgedaagd om iets
te gaan doen in het weekend
van de langste dag. De evenementen zijn dan in principe
vergunningvrij, waarbij alleen
het milieu- en veiligheidsaspect
in het oog worden gehouden.
Volgens Kuipers zit er nog veel
meer achter. De gemeente
Zandvoort wil zelf weten wat
er in dit weekend goed gaat,
maar ook wat er minder goed
gaat. “We willen kijken wat
er gebeurt, hoe mensen reageren als er snel geschakeld
moet worden. Dat geldt ook
voor ons als gemeente”, legt
Kuipers uit. De wethouder
doelt daarbij vooral op de procedurele kwesties. Verder is
het doel ook dat iedereen samenwerkt en Kuipers hoopt
dat de handschoen wordt opgepakt. Als voorbeeld noemt
hij het demonstratieweekend
van Max Verstappen tijdens
Italia à Zandvoort, waarbij de
gemeente niet remmend wil
werken.
Wie in het Pop Up weekend iets
wil organiseren, kan nog tot 10
mei zijn idee aandragen. Zie
www.popupzandvoort.nl

Start bouw Prinsessepark
Nieuwbouwproject Prinsessepark aan de Prinsesseweg
gaat van start. Ontwikkelaar en aannemer KBM Groep uit

Katwijk start begin mei met de sloopwerkzaamheden en
de planning is dat de bouw eind juni zal aanvangen.

Cartoon - Hans van Pelt

Het nieuwbouwproject Prinsessepark gaat eind juni van start

Prinsessepark is een bijzonder,
groen wijkje op de locatie van
onder meer de voormalige bibliotheek. De architectuur is
stijlvol en traditioneel. De wit
gekeimde gevels en veranda’s
zijn een knipoog naar de typisch Zandvoortse bouwstijl
van weleer. Het is een van de

laatste plekken in Zandvoort
waar nog grondgebonden
nieuwbouwwoningen mogelijk zijn. Inmiddels zijn 18 van
de in totaal 22 woningen verkocht. De vier resterende woningen zijn geprijsd vanaf
€ 370.000,-. Meer informatie
via www.prinsessepark.nl.

… is Moederdag vieren tegenwoordig heel gewoon. Op
school maken de kinderen een
cadeautje en verwennen hun
moeder met ontbijt op bed.
Of om van alle rompslomp af
te zijn wordt zij uitgenodigd
voor de Moederdagbrunch in
het dorp. Gezellig toch om je
moeder in het zonnetje te zetten? Dat verdient ze echt.
Mijn moeder is in 1904 geboren en is op 94 jarige leeftijd
overleden. Haar leven bestond
uit hard werken. Er was geen
tijd voor pret en jolijt. Geen
wasmachine, koelkast, afwasmachine en ander handige
hulpmiddelen. Ze kwam uit
een gezin met zeven kinderen
waar vader altijd op zee was
en armoe een vaste gast aan
tafel was. Zij zag Zandvoort
van vissersdorpje veranderen
in een badplaats. Later pikte
zij haar graantje mee van het
toeristisch seizoen. Zij verhuurde, net zoals iedereen,
een gedeelte van haar huis
aan badgasten en was weer
blij als het seizoen voorbij
was. Als oma heeft ze echt een
plaats in de hemel verdiend.
Niets was haar teveel. Haar
kleinkinderen mochten meer
dan wij als kind. Soms hoor ik
haar uitspraken terug bij mijn
dochters. Een geliefde zin van
haar was: “Ga nooit met lege
handen naar de keuken.”
Soms denk ik terug aan
mijn moeder. Vooral rond
Moederdag. Ik zou haar willen zeggen dat ik haar mis en
ik zou haar een dikke knuffel willen geven. Maar ik kan
mij niet herinneren dat wij
als kind iets aan Moederdag
deden. En knuffelen en ontbijt op bed? Dat was zeer ongewoon: want eten deed je
aan tafel en zoenen was uit
den boze. En waarom zou je
haar in het zonnetje zetten?
Het moederschap was niets
bijzonders, het overkwam je.
Bij mijn weten hebben wij als
kind nog nooit Moederdag
gevierd. Misschien dat ik
daarom Moederdag zo waardeer. Gewoon een arm of een
lief gebaar om je moeder te laten voelen dat
je van haar houdt. Nu
kan het nog, straks niet
meer.

Nel Kerkman

ling in de Coenraad Art Gallery het levenslicht gezien.

Column
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Evenementenagenda


aanvang 11.00 uur

10 Jazz in Zandvoort met Max Ionata - Theater De Krocht,
aanvang 14.30 uur

10
10
16
17

aanvang 15.00 uur

10.00-16.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
7 mei t/m 13 mei

Moeder
verwennen?

Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

Jutterskofferbakmarkt - Gasthuisplein, 10.00-16.00 uur
Japans Autosport Festival - Circuit Park Zandvoort
Slotbal - Dansschool Rob Dolderman, aanvang 20.00 uur
Classic Concerts - Saxophone Orchestra. Protestantse kerk,

17 Mega Jaarmarkt - Voorjaarsmarkt in centrum,

Restaurant EVI Zeestraat 36 Zandvoort 023 573 66 80
www.restaurantevi.nl geopend van woensdag t/m zondag

€ 25.- p.p.



10 Moederdagbrunch - Brunchen in de open lucht. Centrum,

Voorgerecht
Salade van gamba’s - mango chutney - guacamole
OF
Carpaccio van runderlende - basilicumolie rucola - pijnboompitjes
Soep
Bisque van kreeft - amandelcrème
OF
Aspergesoep - krokante Coppa di Parma
Tussengerecht
Paella Valenciana - garnalen - scheermes
OF
Gebakken kikkerbillen - knoflookroom - knolchips
Hoofdgerecht
Kabeljauwrugfilet - asperges - pastinaak - limoensaus
OF
Lamsrugfilet - asperges- pastinaak
Nagerecht
Petit grand dessert van EVI
4-gangen menu 35,00 * 5-gangen menu 42,50

Drie-gangen-keuze menu

MEI

van mode, met als hoogtepunt op vrijdag een modeshow
bij Beach Club Tien

3 gangen keuze menu 29,50

L’Amuse
de mama



8+9 Fashion Weekend - Hele weekend staat in het teken

10 MEI MOEDERDAG DINER

Uiteraard mag zij kiezen wat ze wil eten.

MEI 

SHAUN HET SCHAAP: DE FILM (NL)
DO/VRIJ/ZA/ZO/WOE OM 13.30 UUR

MOEDERDAG MENU
witte en groene asperges met gerookte zalm of
surf en turf met lady diamond steak en gamba’s
chocolade truffel taart met aardbei en vanille saus

voor maar € 19,95
Reserveren tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

DE BOSKAMPI’S
DO/VRIJ/ZA/ZO/WOE OM 15.30 UUR

FAST & FURIOUS 7
DO/MA/DI 19.00 & VRIJ/ZA/ZO 21.30 UUR

BLOED ZWEET & TRANEN
DO/MA/DI 21.30 & VRIJ/ZA/ZO 19.00 UUR

FILMCLUB:
STILL ALICE
MET ALEC BALDWIN & JULIANNE MOORE
WO OM 19.30 UUR

Zondag 10 mei
MOEDERDAG!!!!
direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

ICI PARIS XL
ZANDVOORT
De beautyspecialist
Met ruim 13.000 producten op het gebied van geuren,
skincare en make-up is ICI PARIS XL dé beautyspecialist
van Nederland. Met het uitgebreide advies op maat en
onze service is ICI PARIS XL het antwoord voor al uw
persoonlijke verzorging.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

KUNSTGEBIT STUK?

WIJ HETEN U GRAAG WELKOM
IN ONZE WINKEL
AAN DE HALTESTRAAT 1

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

KORTING
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LADIES NIGHT 18 JUNI RENDEZ - VOUS

U kunt bij ons terecht voor:

€5

Deze waardecheque is inwisselbaar bij
ICI PARIS XL Zandvoort, Haltestraat 1.
Niet geldig bij aankoop van giftcards
en niet inwisselbaar tegen contanten.
Niet geldig in combinatie met andere
kortingsacties. Deze bon kan slechts
één keer gebruikt worden.
Geldig t/m 31 mei 2015.

DE SURPRISE → 4 TM 16 JUNI

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Gemakkelijk sparen
Ook sparen gaat heel gemakkelijk bij ICI PARIS XL.
Met deze unieke gratis pas, spaart u automatisch
voor extra voordeel.

BIJ BESTEDING VANAF
€25 OP HET GEHELE
ASSORTIMENT

VERWACHT:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-31053931

KNRM Reddingbootdag levert
19 nieuwe donateurs op in Zandvoort
Afgelopen zaterdag was de landelijke Reddingbootdag van de KNRM. Ook het Zandvoortse
station had alle donateurs uit de regio uitgenodigd om een rondje mee te varen op de redboot

Annie Poulisse. Aan het eind van de dag konden 19 nieuwe donateurs worden bijgeschreven.

Donateurs worden rondgevaren met de KNRM reddingsboot | Foto: Heert-Jan van Keulen

Tussen 10.00 en 16.00 uur
was het boothuis aan de
Thorbeckestraat het verzamelpunt. Alle genodigden maar
ook belangstellenden werden
hartelijk ontvangen met koffie,
wafels, popcorn en veel informatie over het reddingswezen
van de KNRM. Er werden artikelen aangeboden waarvan
de opbrengst ten goede komt
aan de reddingmaatschappij.
Wie nog geen donateur was
kon zich terplekke inschrijven
en meteen profiteren van een
rondvaart met de Zandvoortse

redboot, die de hele dag langs
de kust actief was met het tonen van de mogelijkheden.
Alle in totaal rond de tweehonderd passagiers werden
vooraf op de boot op de foto
gezet door de ‘huisfotograaf’
van de KNRM Zandvoort. Aan
het eind van de ochtend vloog
het vliegtuig van de kustwacht
een paar keer vlak over en later
in de middag deed de helikopter van de kustwacht dat ook.
Het leverde spectaculaire beelden op, die te bekijken zijn op

de facebookpagina van KNRM
Zandvoort.
Jaarlijks organiseert de Koninklijke Nederlandse Red ding
Maatschappij (KNRM) de Reddingbootdag om aandacht te
vragen voor hun vrijwillige
werk. De KNRM opereert zonder subsidie en heeft het nodig
van giften, nalatenschappen
en donateurs. Gesteund door
het mooie weer werd de editie
van 2015 een succesvolle dag.
De volgende Reddingbootdag
staat gepland op 30 april 2016.

Komende zondag Moederdagbrunch
op Kerkplein en in Kerkstraat
Komende zondag wordt voor de tweede keer ‘De grootste Moederdagbrunch van Nederland’ georganiseerd. De
moeders en hun gasten zitten aan lange tafels die overdekt zijn, voor het geval er mogelijk wat neerslag valt.
De weerberichten zijn echter dermate goed dat dat niet te
verwachten is.
Tijdens de Moederdagbrunch
speelt een Dixieland band
vrolijke muziek. Op het
Raadhuisplein staat voor de
kinderen een springkussen, met
toezicht zodat de moeders en
hun gezelschap rustig kunnen
eten.

Aan deze brunch is ook een goed
doel gekoppeld en dat is dit jaar
de adoptie van een nieuwe
leestafel in de Brink van Nieuw
Unicum die geschikt is voor
rolstoelers. Toegangskaarten
zijn voor € 5 per stuk te koop
bij Kaashuis Tromp en Bruna

Balkenende in de Grote Krocht,
bij Primera in de Haltestraat
en de VVV Zandvoort in de
Bakkerstraat.
Het idee van een brunch in de
open lucht is ontstaan toen
de gemeente twee jaar geleden aan inwoners vroeg om
met initiatieven te komen die
voor promotie van Zandvoort
kunnen zorgen. De grootste
Moederdagbrunch is daaruit
voortgekomen en wordt door
een aantal bedrijven ondersteund, waaronder ook Holland
Casino Zandvoort.

Brand naast strandpaviljoen Azzuro
Bij strandpaviljoen Azurro op het Zandvoortse naturistenstrand, is vorige week donderdagavond een stapel pallets
in brand gevlogen. Deze pallets lagen naast het paviljoen.
De brandweer was aanwezig om het vuur te blussen.
Volgens een woordvoerder
van de Veiligheidsregio heeft
afval naast de pallets vlam ge-

vat, waarna ook de pallets zijn
gaan branden. Het paviljoen
zelf heeft niet in brand gestaan
en de nieuwe bungalows die
waarschijnlijk daarnaast gaan

komen, zijn nog niet gebouwd.
“Gelukkig voor de eigenaar
loopt het met een sisser af”,
aldus de woordvoerder van
de VRK tegen RTV NH. Hij stelt
dat het nog niet duidelijk is
of de brand is aangestoken.
Het kan ook een weggegooide
sigaret zijn geweest of smeulend afval.
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Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Expositie Mona
Meier-Adegeest

Mona’s wieg heeft in
Zandvoort gestaan, direct
aan de rand van de duinen en de zee. Haar liefde
voor de zee, strand en duinen weerspiegelen zich in
haar schilderijen. Mona
Meier-Adegeest heeft al
vele malen geëxposeerd
en is lid van de Beeldende
Kunstenaars Zandvoort.
Vele cursisten volgen haar
inspirerende lessen in haar
kleine atelier in de duinen.
Met het geluid, wind en
de zilte lucht van de zee in
de nabijheid. Tot eind juni
zijn haar schilderijen te bewonderen in Pluspunt.

tival, organiseerden het
festival in het pittoreske
Woudsend in de zuidwest
hoek van Friesland. Het
Zandvoortse koor, ontstaan
uit vaste gasten van café
Koper, was al meermalen
gevraagd en nu was de
gelegenheid eindelijk daar
om op de uitnodiging in te
gaan. Het eerste optreden
vond plaats op een prachtige Lemster aak. Zingend
ging het over het water door
het dorp, gevolgd door een
aantal optredens aan de
wal. Een zonovergoten dag
met tot slot samen met de
andere koren een Captains
Diner, oftewel raasdonders
met alles erop en eraan. Er
werd nog lang gezongen in
de bus naar huis.

Zee-evenement

Al met een paar uurtjes tijd
kunt u iets betekenen voor
het goede doel: namelijk
als collectant! Tijdens de
Rode Kruis Week, van 14
tot en met 20 juni, gaan
duizenden enthousiaste en
gemotiveerde collectanten
langs de deuren voor het
Rode Kruis! Loopt u mee?
Meld u dan nu aan bij
info@hetrodekruiszandvoort.nl of telef onisch 0644740653.

Het IVN Zuid-Kenne merland en het Juttersmu-ZEEum organiseren op 10 mei
een gezellig en leerzaam
Zee-evenement. Van 12.00
tot 16.00 uur staan op
het stukje strand voor het
Juttersmu-Zee-um diverse
kraampjes waar vrijwilligers leuke activiteiten aanbieden. Er is een zee vragen
parcours met knutselen, je
kan buttons maken, er is
een puzzeltocht, er is een
levende haven en samen
met een vrijwilliger kan je
met een kor en of duwnet
gaan vissen. Verder wordt
er van alles verteld over de
plastic soep. Bij slecht weer
wordt er uitgeweken naar
het Juttersmu-Zee-um.

Koor op toernee

Opening zeilseizoen

Loopt u dit jaar
ook mee?

Het Gemengd Zandvoorts
Koper Ensemble, bekend van de smartlappen en zeeliederen, was
op uitnodiging naar het
‘Shantyfestival plus’ in
Woudsend afgereisd. De
Pollesjongers, een vaste
gast tijdens het jaarlijkse
Zandvoortse shantykoren
en zeemansliederen fes-

Op donderdag 14 mei,
Hemelvaartsdag, is
er weer de traditionele opening bij
de Zandvoortse watersportvereniging.
Met onder meer een
ruilbeurs, verkoop gevonden voorwerpen
en de eerste clubzeilwedstrijd van het seizoen.
De activiteiten starten
om 11.00 uur en om 13.00
uur is de officiële opening.
Vo o r d e l i e f h e b b e r s
van windsurfen wordt
er op 16, 23 of op 30
mei (afhankelijk van de
wind) het Open Nederlands Kampioenschap
Windsurfen georganiseerd.
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BEDRIJVENGIDS pagina
De leukste cadeautjes voor moeder!
Grand Café & Restaurant
Iedereen maak je blij met het Moederdag diner
Kijk op www.facebook.com/cafeneufzandvoort
voor het volledige menu en lunch specials

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

VENAVO
Lieve mensen
hoe is het
met uw blaas?

Beetje pijn,
moeite met plassen?
Jantje heeft de oplossing.
Cranberry D-Mannose zéér sterke formule.
60 capsules €17,95

Tegen inlevering van deze
advertentie aan de kraam:

60 capsules voor €15,Venavo

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl
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Op zoek naar een

LEUKE UITDAGING?

Je houdt van aanpakken en je wilt
jezelf blijven ontwikkelen?

Kom dan werken bij Amie in de regio Zandvoort als

Verzorgende IG / Wijkverpleegkundige /
Verpleegkundige
Ben jij een netwerker, flexibel, representatief,
organisatorisch sterk, communicatief vaardig en
creatief en lijkt het je leuk om in een zelfsturend
team te werken? En heb jij niveau 3 verzorgende IG,
diploma, HBO-V of MBO4 diploma?
Neem dan contact op met Gre Wiskerke,
divisiemanager extramuraal,
bereikbaar via tel. 06-34253944.
De volledige vacatureteksten en meer informatie
over Amie en haar ‘mensen met een verhaal’
kun je vinden op www.amie.nl

VERDIEN EEN BONUS VAN € 250,- !
Amie keert een bonus van € 250,- uit aan nieuwe medewerkers die een minimum
dienstverband van 24 uur aangaan.
Voorwaarden en informatie zie www.amie.nl

Open Huis bij Zandstroom
Ontmoetingscentrum Zandstroom aan de Thorbeckestraat

organiseert volgende week een open huis annex expositie-

week ‘De Stroom, strandleven toen en nu’. De drempel is
laag en iedereen is welkom.

Schilderen voor het Open Huis van Zandstroom

door Nel Kerkman

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 mei is er van alles te zien
en te beleven. Elke dag tussen
10.30 en 12.30 uur en tussen
14.00 en 16.00 uur is er een gevarieerd programma waarbij
ook dorpsgenoten meer dan

welkom zijn! Het programma
is zeer divers. Maandag 11 mei
komt om 14.00 uur strandjutter
en rasverteller Bram Molenaar
van Strandactief langs om te
vertellen over de geheimen
van de zee. Dinsdag 12 mei om
10.30 uur toont glaskunstenaar Ellen Kuijl haar kunst in

‘Energiek Mozaïek’. Woensdag 13
mei is er om 10.30 uur een kledingschouw met Zandvoortse
klederdracht. En vrijdag 15 mei
wordt het een muzikale dag met
niemand minder dan beroepspianist Theo Wijnen die verzoeknummers speelt, ’s middags om
14.30 uur is er een debuutoptreden van het Zandstroomkoor
‘De Zandstromers’.
Ontmoetingscentrum Zandstroom is een initiatief van
Stichting Zorgbalans en is bedoeld voor mensen die (erg)
vergeetachtig zijn of andere
kwetsbare mensen. Het is een
laagdrempelige, uitnodigende,
gezellige en kleurrijke ‘club’
tegenover Holland Casino
Zandvoort. De focus ligt op de
mogelijkheden en niet op de
beperkingen. De leeftijd varieert
van 60 tot 95 jaar. De deelnemers komen uit Zandvoort en
omgeving. Iedereen is uniek en
heeft zijn/haar eigen verhaal,
ook als je vergeetachtig bent!

Jaarverslag en jaarrekening 2014
Het concept van het gemeentelijk Jaarverslag en de Jaarrekening 2014 zullen tijdens drie commissievergaderingen

behandeld worden. De diverse onderdelen zullen in de
commissies, met de expertise in huis, tegen het daglicht

worden gehouden. Zo kunnen de experts hun meningen
daarover geven.

De commissie Bestuur en
Middelen bijt dinsdag 12 mei
het spits af, met onder andere het Jaarverslag 2014 en
de ontwerp Begroting 2015
van de VRK (Veiligheidsregio
Kennemerland). Als laatste
onderdeel worden dan de programma’s 6, 7 en 8 plus de financiële onderdelen van het
Jaarverslag en de Jaarrekening
van de gemeente Zandvoort
over 2014, met bevindingen van

de accountant, behandeld.
De commissie Ruimte en
Economie is woensdag 13 mei
aan de beurt en zal een inbreng
van een Zandvoortse burger en
een brief van Bewoners Leefbare
kust over de toegestane strandbungalows behandelen. Verder
vraagt het college om een ontwerpverklaring van geen bezwaar voor de aanleg van het
fietspad door de Amsterdamse

Waterleidingduinen van de
Oase naar de Zandvoortselaan.
De programma’s 2, 4 en 5 van het
Jaarverslag en de Jaarrekening
sluiten de agenda af.
De commissie Samenleving
wijkt door Hemelvaartsdag van
de normale cyclus af en vindt
plaats op maandag 18 mei. De
leden krijgen een presentatie
over De School te zien, waarin
directeur Marjolein Ploegman
het belang voor Zandvoort en
de betekenis van deze school
voor de Nederlandse onderwijswereld zal toelichten. Verder zal
de concept Jaarrekening en het
Jaarverslag 2014 van Paswerk
voorbijkomen, gevolgd door de
programma’s 1,3 en 4 van die
van Zandvoort.
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Let op:
Je hebt nog t/m zondag om
ook jouw idee in te schrijven!
Vergunningvrij iets leuks organiseren, zonder leges
of precario, met vrije openingstijden voor winkels
en horeca? En ook nog prijzen winnen van:
1e plaats: € 3.000
2e plaats: € 2.000
3e plaats: € 1.000
Dat kan allemaal tijdens het Pop Up Zandvoort Weekend
van 19 t/m 21 juni. Aanmelden is wel nodig.
Schrijf daarom t/m 10 mei ook jouw idee in op

www.popupzandvoort.nl
en doe mee!

Tip:
21 juni is de langste dag van het jaar.
‘De Langste’ is natuurlijk een superthema voor een event.
Met recordpogingen halen we waarschijnlijk
het Guiness Book of Records ook nog!
Laat vooral jouw creativiteit de vrije loop. Heel veel succes!
Blijf in de tussentijd op de hoogte van
Pop Up Zandvoort via
www.popupzandvoort.nl,
www.facebook.com/popupzandvoort
of via Twitter @popupzandvoort.

Reanimatiecursus

Vorige week woensdag was het geen gewone avond in het

Jeugdhonk in Zandvoort. De jeugdwerkers en vrijwilligers
hadden in samenwerking met Pluspunt een cursus reani-

matie georganiseerd voor de jongeren in de leeftijdsgroep
van 12 tot en met 16 jaar.

Eg Poster volgt Liselot de Jong op
Oefenen met een pop

Raadslid en voorzitter ad interim van de Ouderen Partij
Zandvoort (OPZ), Eg Poster, zal de opengevallen plaats
van fractievoorzitter gaan invullen. Die positie was vacant

nadat Liselot de Jong vorige week opstapte omdat zij de
voortdurende aanvallen op de coalitie spuugzat was.
Eg Poster is een ervaren raadslid in de Zandvoortse politiek.
Hij geeft desgevraagd aan dat
er onder zijn leiding geen veranderingen in het beleid van
de partij te verwachten zijn.
Buiten het leiden van de fractie vanaf heden, leidt Poster

ook als interim voorzitter de
partij.
Wie de opengevallen plaats
van Poster in de raad gaat innemen, is nog niet bekend.
Volgens Poster zijn er voldoende kandidaten maar een aan-

Eg Poster

tal leden heeft al aangegeven
niet hiervoor in aanmerking te
willen komen.

De eerste 6 minuten bij een
hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er wordt
gestart met reanimeren en een
AED (defibrillator) aangesloten
wordt, hoe groter de kans is op
overleven. Daarom is het van
groot belang dat ook jongeren een hartstilstand kunnen
herkennen en leren reanimeren. Docent Mark Schelvis gaf
de reanimatiecursus waarbij
de jongeren werd geleerd om
borstcompressies toe te passen,

mond-op-mondbeademing te
geven en een AED te bedienen.
Na afloop ontvingen alle deelnemers een certificaat. “Iedereen
heeft ontzettend goed zijn best
gedaan. Er werden veel vragen
gesteld en serieus geoefend.
We hopen natuurlijk dat ze het
nooit nodig hebben maar als
ze met zo een situatie geconfronteerd worden is het goed te
weten wat je moet doen”, aldus
een woordvoerder.
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Zondag 10 mei 2015
Aanvang 14.30 uur

Max Ionata (Italië), tenorsaxofoon
Karel Boehlee, piano
Eric Timmermans, bas
Frits Landesbergen, slagwerk
Entree € 15,- | Theater De Krocht

VERGEET NIET
TE WISSELEN!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

 023-5730962

Kijkmoment maandag 11 mei om 11:00 uur!
Prinsesseweg 18E
Kom maandag 11 mei om 15u ook naar
slotbijeenkomst retail, horeca en vastgoed
In 2014 is de Retail- en Horecavisie van Zandvoort vastgesteld. Doelstelling daarvan:
een compact centrum (inclusief strand) met thema’s en van hoge kwaliteit.
Dat klinkt leuk, maar wat betekent dat in de praktijk? Hoogste tijd voor concrete acties!
De maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsconvenant,
dat we op 21 juni gaan ondertekenen. U bepaalt mede wat erin komt te staan.
Hoe? Door mee te doen op de volgende momenten.

• Modern, ruim 4-kamerappartement
met balkon;
• Gelegen in hartje centrum;
• Zwerfparkeerplek in de
ondergelegen parkeergarage;
• Waarborgsom 1 maand;
• Servicekosten € 44,98 p/mnd;
• Inkomenseis € 2.925,= netto per maand;
• Woonoppervlakte ca. 104 m2 excl. balkon.



maandag

16 maart Algemene kick-off
15-17u

maandag

23 maart Themabijeenkomst vastgoed en makelaardij
15-17u

maandag

30 maart Themabijeenkomst retail
20-22u

maandag

13 april
15-17u

Themabijeenkomst horeca

maandag

20 april
20-22u

Themabijeenkomst bewoners

maandag

11 mei
15-17u

Algemene afsluiting
Restaurant Eb & Vloed - Badhuisplein 2-4

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl






Huurprijs: € 975,= p/mnd
excl. nutsbedrijven
Inclusief zwerfparkeerplek
Gemiddelde Funda
klanten beoordeling
een 9,0! (Bron: Funda)

Nederland helpt Nepal



Check ook www.zandvoort.nl/ondernemer onder ‘Retail- en Horecavisie’.
Iedereen is altijd welkom, u kunt zo aanschuiven. Heel graag tot ziens!

GIRO

555

GEEF NU!

SAMENWERKENDE
HULPORGANISATIES

Met ondernemende groet,

Pascal Spijkerman
Kwartiermaker DNA, Retail en Horeca
p.spijkerman@zandvoort.nl
06-41016025
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www.giro555.nl

IBAN:NL08 INGB 0000 0005 55

Zandvoorters doen het goed in 3D
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Weerbericht

Na de selfie is er nu ook de 3D selfie. De Zandvoortse ondernemer Peter Blokland is samen

Hier uw vaste advertentie?

met drie vrienden gestart met een bijzondere activiteit: mensen uitbeelden in 3D. Het

06 - 2453 0167

resultaat is een beeldje op een schaal van bijvoorbeeld 1 op 10.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Vanaf 10 mei flinke kans
op zomerse taferelen
De afgelopen decennia leverden de meimaanden soms
voortreffelijk weer op met solide hogedrukgebieden

voortdurend boven Scandinavië of het Noordzeegebied.
Standvastige noordoostenwinden voerden dan droge

lucht aan met bijzonder veel zon en hoge temperaturen.
Zo’n maand wordt het dit jaar niet, maar een fraaie warme periode lijkt er toch wel aan te komen.

Peter Blokland toont enkele 3D beeldjes

Enkele bekende Zandvoorters
hebben zich inmiddels op die
manier laten vereeuwigen, onder wie Hilly Jansen van het
Zandvoorts Museum, Marcel
van Rhee van Kenjamnu, Menno
Gorter van de fotowinkel op de
Grote Krocht, Mitch van Redlight
Tattoo in de Haltestraat en natuurlijk Blokland zelf. Het zijn
net Hummeltjes-beelden maar
dan perfect gelijkend op de gefotografeerde persoon.
Het bedrijf heet 3D Selfie en is
gevestigd in een kantoorpand
aan het Spaarne in Haarlem.
Peter Blokland vertelt heel enthousiast over hun nieuwe
‘kindje’. “Het is voor ons een leuk
avontuur. We zijn allemaal over
de vijftig en hebben stuk voor
stuk een goede baan. De een is
IT-architect, de ander industrieel
ontwerper en de derde directeur
van de Rabobank. Ikzelf ben regiomanager bij Albert Heijn.
Voor 3D Selfie doe ik de sales en
marketing. We zijn ongeveer een
jaar bezig geweest met voorbereiden van software, cameraopstelling, belichting etc. En sinds
kort zijn we operationeel.”
Blokland legt uit hoe het werkt:
“In een arena-achtige opstelling

hebben we een fotostudio gebouwd met 120 camera’s. Het te
fotograferen model wordt dan
in een toepasselijke houding
of pose van alle kanten gefotografeerd. We proberen degene
die model staat zo ontspannen
mogelijk te krijgen, waarna we
meerdere opnames maken. Per
keer dus 120 foto’s tegelijk. Op
de computer zoeken we dan de
beste serie uit en daar maken
we een 3D model van. Hierbij
wordt goed gecontroleerd of
het 3D model ook goed overeen
blijft komen met de foto’s en of
het ook goed te printen is. Hele
dunne randjes zijn bijvoorbeeld
kwetsbaar en kunnen tijdens
het print proces afbreken. Als we
helemaal tevreden zijn, sturen
we het model naar de 3D printer.
Bij het printen wordt de 3D selfie
laagje voor laagje opgebouwd
uit zandsteen en wordt de kleur
toegevoegd. Daarna wordt het
beeldje geborsteld en nabehandeld. In totaal duurt het zes uur
voor je als het ware opnieuw
bent geboren.”
Blokland merkt nu al dat er
grote belangstelling voor deze
nieuwe gadget is: “We krijgen
elke dag tientallen verzoeken
van mensen die er meer over

willen weten. Zo is er belangstelling van zwangere vrouwen, ouders willen een beeldje van hun
kinderen voor opa en oma en
laatst hadden we een jong stelletje dat hun verliefdheid wilde
vereeuwigen. Ook huisdieren
zijn populair als 3D-model. We
kregen pas een verzoek van een
vrouw die haar hond wil vereeuwigen in 3D om er een urn van
te maken voor de as, als het dier
overlijdt.”
Als er nu iemand komt met
de vraag om naakt te worden
afgebeeld, kan dat ook? Peter
Blokland moet er om lachen.
Wat ons betreft geen bezwaar.
Alleen vraag ik me af waarom
een vrouw dat zou willen. Leuk
aangekleed en opgetut is toch
veel leuker? Maar nogmaals, het
kan allemaal.”
Op de website www.3dselfie.
nl kun je een afspraak maken.
Blokland: “Voor 1 of 2 personen
hebben we ongeveer 15 minuten nodig. Voor 3 of 4 personen
30 minuten, enzovoorts.” De
prijs varieert van € 95 voor een
beeldje van 10 cm tot € 310 voor
een beeldje van 22 cm. De meest
gangbare is een 3D selfie van
150 mm hoog. Die kost nu € 225.

Saxofonist Max Ionata
bij Jazz in Zandvoort
Komende zondag vindt alweer het laatste onderdeel van

een seizoen Jazz in Zandvoort plaats in theater De Krocht.
Maar het is er wel eentje om in de agenda te zetten.
Gast is namelijk niemand minder dan de wereldberoemde
Italiaanse jazzsaxofonist Max Ionata.
Max Ionata (1972) is te horen
op meer dan zeventig platen
en geniet grote bekendheid in
Italië en ver daarbuiten, met

name in Japan. Hij heeft samengewerkt met beroemde
jazzmusici zoals Robin Eubanks,
Lenny White, Billy Hart, Alvin

Queen en vele anderen. Hij trad
op in Japan, China, Nederland,
Engeland, Frankrijk, Duitsland
en uiteraard in Amerika.
Zondag wordt Ionata begeleid
door pianist Karel Boehlee, Eric
Timmermans op zijn contrabas
en Frits Landesbergen op de
drums. Het concert in theater
De Krocht begint om 14.30 uur
en de entree bedraagt € 15.

We zien met name rond 10
mei een ontwikkeling met
een ‘sturende’ depressie die
min of meer voor anker gaat
op de Atlantiek, terwijl een
hogedrukgebied zich opwerpt
ten oosten van ons land.
De al enige tijd boven Spanje
aanwezige zeer warme lucht
(Murcia meldde al ruim 37
graden afgelopen weekend)
kan daardoor deels naar het
noorden worden getransporteerd. Mocht dit scenario
inderdaad doorgang vinden
zouden we op zomerse temperaturen kunnen gaan uitkomen straks.
Topmaxima van rond 25 graden zijn daarbij niet ondenkbaar in onze Noord-Hollandse
landsdelen, maar het is altijd
de vraag hoe lang die warmteoprisping dan aanhoudt in
deze prille fase van de ontluikende voorzomer. Immers
ligt de koelere lucht bijna altijd onvermijdelijk op de loer
in de Lage Landen. De koele
instroom van zee komt er dan
ongetwijfeld weer aan te pas
en geeft afkoeling.
Vooralsnog is het op donderdag wisselvallig met kans op
wat regen, maar vrijdag kan

overwegend droog verlopen
waarbij ‘t opvallend zonnig
kan zijn in West-Nederland.
Zaterdag volgt dan weer regen.
Zwakke storingen schampen
ons net in ‘t weekend, dus een
volkomen garantie op droog
weer tot en met het weekend
is niet af te geven, hoewel het
op zondag alweer wat meer
uitklaart op Zandvoort. De
temperatuur komt uit op een
prima meiniveau en beweegt
zich daags tussen de 12 en 16
graden.
De bijzonder koude ‘nachtvorstelijke’ nachten van de
voorbije weken, die sommige
fruittelers slapeloze uren bezorgden, behoren voorlopig
tot het verleden. De minima
blijven soms eerder rond een
graad of 10 hangen dan dat
de koele 3 tot 5 graden wordt
opgezocht tijdens de kleine
uurtjes.
De uitgebreide zomerprognose
voor 2015 is nu te beluisteren
op de weerprimeurlijn:
0900-1234554.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

12o

16o

13o

13o

Min

10o

9o

10o

10o

Zon

90%

70%

30%

85%

Neerslag 65%

30%

55%

30%

Wind

z. 3-4

zzw. 3-5

w. 3-4

zw. 5-6
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Zandkorrels

Duster Master
Schilder- en
renovatiebedrijf
Voor al uw klussen
en schilderwerk in
en om het huis
Tel. 06-47953038
....................................................

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)

Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouwen renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie:
€ 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur, innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
Vetrolletjes?
Cellulite?
Weg ermee!
Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................

Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
..................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt zoveel
meer kleur. Al vanaf
202,50 euro per kwartaal
(om de week).
Vanaf vijf afgesproken
lessen fikse korting.
Nog enkele uren vrij.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie, voetmassage, pijnlijke likdoorns/
eeltpitten, anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Leuke Moederdag
cadeautjes
voor innerlijke en
uiterlijke verzorging bij
BEAUTY
BEACHCLUB
zoals geschenkbonnen,
zonnebankbon,
tassen, sieraden,
woonaccessoires,
kleding, etc.
Burg. Engelbertsstr. 96
06-57016912

Sheila’s Brunch&Borrel
10 mei
expo/schilderijenverkoop
van Egbert van der
Vliet. o.a. Zandvoortse
taferelen.
Leuk om cadeau te
doen aan moeder!
Haltestraat 32a.
Zie ook Facebook
voor meer info
..................................................

Tuincentrum

U weet toch dat u de door de
gemeente beschikbaar gestelde

six-pack zomerplantjes
die u worden aangeboden in
het kader van

ZANDVOORT SCHOON
met bon gratis bij ons kunt
afhalen van 9 tot en met 16 mei

Zie voor de bon de gemeenteadvertentie op de achterpagina
Op onze poet gratis parkeren!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

particulier

zakelijk

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

7,50

10,00

Autobedrijf Zandvoort

8,00

10,50

APK-KEURINGEN

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hét APK keurstation

Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................
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Elk jaar wordt op 5 mei het Bevrijdingsvuur opgehaald uit Wageningen en naar Bevrij-

dingspop in Haarlem gebracht. Normaal wordt dit gedaan door een groep hardlopers maar

dit jaar mocht de Zandvoortse scoutinggroep Stella Maris/St. Willibrordus het vuur halen.

Wandelend door de regen naar Bevrijdingspop in Haarlem

Zij zijn hiermee de eerste scoutinggroep die dit mag doen.
De scoutinggroep bestaat dit
jaar 70 jaar en het is ook 70
jaar geleden dat de Tweede

Wereldoorlog is afgelopen.
Bevrijdingspop bestaat 35 jaar
en de Bevrijdingsfestivals bestaan 25 jaar. Door het halen van
het vuur willen zij de kinderen

bewust maken dat de vrijheid
die wij kennen en hebben, niet
vanzelfsprekend is.
Om 00.30 uur hebben de Stam

en de Plusscouts het vuur
in Wageningen opgehaald.
Vervolgens hebben zij het vuur
in estafette vorm (fietsend en
lopend) naar Austerlitz gebracht waar zij werden afgelost
door de Rowans en Sherpa’s. Zij
hebben gefietst naar Loenen
aan de Vecht waar het stokje
werd overgenomen door de
Verkenners en Gidsen. Ook zij
hebben weer circa 35 km gefietst naar Hoofddorp, waar de
Welpen en Kabouters het vuur
hebben overgenomen om het
laatste stuk naar Heemstede
te fietsen. In Heemstede verzamelde de hele groep zich weer
bij elkaar om gezamenlijk het
vuur naar Bevrijdingspop te lopen. De allerjongste, de Bevers,
liepen hierbij voorop en droegen
het vuur naar Haarlem. In totaal
een tocht van ongeveer 125 km.
Daar aangekomen was het festival door de storm afgelast en
ging het ‘optreden’ van de groep
op het podium helaas niet door.

Noors concert in
Zandvoorts Museum

Country & Blues
in volle theaterzaal

Op een ongewoon tijdstip, vrijdagmiddag vijf uur, brachten

Theater De Krocht was afgelopen vrijdagavond helemaal

verrassend concert in het Zandvoorts Museum. Het werd

Bluesfestival. Het festival van de Amerikaanse ‘native’ mu-

het Noorse Mikaels Koor en Harlem Jive uit Haarlem een
hogelijk gewaardeerd door het massaal opgekomen publiek.

vol gelopen voor het vierde Americana Roots Country &

ziek werd gepresenteerd door Dolly ten Pierik die, tot grote
verbazing van het publiek, het nummer ‘Before the next
teardrop falls’ zong samen met de Dobbepickers.

Noors koor met Zandvoorts tintje

Dat de Noren Zandvoort aandeden kwam door Madeleine
Hopman, een Zandvoortse
die drie jaar geleden naar
Noorwegen is geëmigreerd
en daar nu in het Mikaels
Koor zingt. Omdat haar zusje,
Marianne Hopman, in Haarlem
dirigente is van de close harmony groep Harlem Jive, is de
link snel gelegd waarom deze
uit tien dames bestaande
zanggroep ook aan dit concert meedeed. Dat daarbij het
Zandvoorts Museum als locatie was gekozen, kwam door
bemiddeling van Peter Tromp,
wiens vrouw bevriend is met
Marianne.
Het resultaat was een afwisselend concert, waarbij het

24-koppige Noorse koor een gevarieerd repertoire bracht van
volksliedjes tot evergreens, met
als hoogtepunt de uitvoering
van het door Leen Jongewaard
bekend geworden lied M’n
Opa, dat door de Noren in het
Nederlands werd gezongen. Als
‘tegenprestatie’ zong de getalenteerde groep Harlem Jive
een Noors volksliedje.
Voor Madeleine Hopman was
het een soort reünie. Zij zag in
het museum talrijke familieleden en vrienden voor even terug. Madeleine woont nu zo’n
twintig kilometer boven Hamar.
“De reden dat we zijn geëmigreerd is dat we ruimte om ons
heen wilden. Die hebben we
daar gevonden. Heerlijk!”

Organisator Michael Knubbe speelt zelf ook

Die Dobbepickers hadden de
eer om het festival te openen.
Met onvervalste Amerikaans
‘blue grass’ muziek kregen zij
al snel de zaal helemaal plat.
Een lekker tempo werd er aangehouden en dat sprak de liefhebbers zeker aan. De groep
uit Assen was al eerder te
gast geweest in Zandvoort en
speelde toen ook al de sterren
van de hemel. Mandoline speler Edu Grin en gitarist Michel
Hendriks speelden als gast ook
mee met Michael Knubbe en
de Zandvoortse bluesformatie
Logan’s Blues.
Michael Knubbe, initiator van

het festival en medeorganisator, komt oorspronkelijk uit
Hamburg. Hij heeft lange tijd
de VS rondgereisd, waar hij de
originele Amerikaanse muziek zich eigen heeft gemaakt.
Knubbe, die nu alweer zeven
jaar in Zandvoort woont, was
vrijdagavond in topvorm.
‘Last-but-not-least’ was het na
de grote pauze de beurt aan
de Zandvoortse bluesformatie Logan’s Blues. Zij speelden
onvervalste (cover)blues, met
Douwe Wijnalda als lead-gitarist in de hoofdrol. De volgende
editie van het festival staat gepland op 30 oktober van dit jaar.

Column

Indelingsvrijheid
We worden steeds ouderwetser. Zondagavond sinds enige
tijd weer wat tv gekeken, op
een heus televisiescherm.
Dat is dan weer mooi aan de
technieken van tegenwoordig;
er staan nog 26 Late Night
Shows op ons te wachten,
drie Marco Borsato 25 jaar
specials en meerdere familie
Kruys afleveringen. En heel
wat nieuws in te halen. De
aardbeving in Nepal was ons,
tot vorige week woensdag,
nog onbekend. Tegenwoordig
gaat dat anders, laat ons allereerste pleegkind weten die
zoals ieder jaar weer een heerlijk weekend bij ons was. Hij
kijkt bijna geen tv meer, des te
meer wel op internet of op zijn
telefoon. Op YouTube voornamelijk, en vooral veel gamen,
waarin ook online chatten zit.
Zo kan hij meekijken met medespelers hoe zij spelen, naar
welke tactieken zij hanteren
bijvoorbeeld.
Maar soms kan het zo lopen.
We zijn een beetje geleefd de
afgelopen weken. Zo zijn we,
naast vakantie, zo opgeslokt
door ongevraagde kwesties
en situaties, die uitputtende
energie hebben gekost, dat
we zelf amper aan invulling
van onze tijd toekwamen. Het
werd incasseren en behappen,
aankaarten, zorgen en gelijke
monniken gelijke kappen. Dan
is er een nieuwe baan, een ziekenhuisbezoek en ligt er een
dag na thuiskomst wederom
een rouwkaart in de bus. Het
is schrikken en steun geven.
En als ik iemand die ik lief heb
verdriet zie uiten, dan voel ik
die pijn zelf ook intens. Ik begeef mij graag onder mensen
die het beste in mij naar boven
halen. En die ik weet te inspireren. Hoe mooi om te merken
dat vrienden daar dankbaar
voor zijn. Op een wel heel
speciale, bijzondere manier
dit keer.
Maar soms is er gewoonweg geen sprake van indelingsvrijheid van je eigen tijd.
Totaal anders dan de vrijheid
die mensen vroeger in de oorlog op barbaarse wijze is ontnomen. Voor hen heeft
vrijheid een veel diepere
betekenis. Daar stonden
we afgelopen maandag
4 mei dan ook vol bij stil.

Mandy Schoorl

Scouting brengt vrijheidsvuur naar Haarlem
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H ELLO
SPRING
• DE VOORJAARSTRENDS VAN 2015
• ALLE NIEUWE COLLECTIES NU IN HUIS
• 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

• KWALITEIT
• MIX & MATCH
• NATUURLIJK
#1 • BANK LOUNGE & LOVE XXL
Deze 2-in-1 loungebank kan zowel linksals rechts voorstaand gebruikt worden,
en is in veel kleuren en stoffen leverbaar.
#2 • TAFEL COVENTRY RAW DESIGN
Raw Design hanteert het Mix & Matchprincipe. Kies je tafelblad, je onderstel en
afwerking helemaal naar je eigen smaak.

TE WINNEN OP FACEBOOK

#1

tijdelijk

€ 1199,*

#3 • STOEL MOSCOW RAW DESIGN
Deze uitvoering in stof is zo mooi, dat hij
menig echt lederen of leatherlook stoel
moeiteloos naar de kroon steekt.

100 EURO KORTING OP RAW-TAFELS

NU 6 STOELEN VOOR DE PRIJS VAN 5

#2

#3

nu vanaf

€ 899,-

**

nu per stuk

€ 149,-

* levertijd van deze bank +/- 12 weken • ** prijs na korting • deze aanbiedingen zijn geldig vanaf 1 april t/m 18 mei 2015

www.woonfabriek-online.nl
Spaarneweg 20 Cruquius & Villa ArenA A’dam
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 19 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 18 en
de verdere in week 18 door het college genomen besluiten
zijn in week 19 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadscommissies

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan
doordat mevrouw C.E. de Jong-Janssen ontslag heeft genomen als raadslid.

Bentveld:
• Parnassialaan 18, kappen boom links naast oprit, verzonden 01 mei 2015, 2015-VV-054.

Plaats: Zandvoort

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken

Datum: 28 april 2015

De voorzitter voornoemd,
dhr. N. Meijer

De raadscommissies komen bijeen op 12, 13 en 18 mei 2015
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

De heer Harms heeft schriftelijk te kennen gegeven zijn benoeming niet aan te nemen.

Raadscommissie Bestuur en Middelen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort,
maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Suttorp (Dick), wonende te Zandvoort, bij besluit van dinsdag
1 mei 2015 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente
Zandvoort.

Dinsdag 12 mei 20.00 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Evaluatie ambtelijke samenwerking Sociaal Domein
VRK jaarverslag 2014
VRK begroting 2016
Jaarverslag en jaarrekening 2014 inclusief nota van bevindingen accountant

Raadscommissie Ruimte en Economie

Benoeming lid van de gemeenteraad

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan
doordat mevrouw C.E. de Jong-Janssen ontslag heeft genomen als raadslid.
Plaats: Zandvoort

Datum: 1 mei 2015

De voorzitter voornoemd,
dhr. N. Meijer
Ingevolge artikel V2 lid 1 van de Kieswet heeft de benoemde 10
dagen de tijd om te melden of hij de benoeming aanvaardt.

Inzameling GFT rolemmers
Woensdag 13 mei 20.00 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Strandbungalows
Ontwerpverklaring geen bedenkingen aanleg fietspad
Oase-Zandvoortselaan
Jaarverslag en jaarrekening 2014

Raadscommissie Samenleving

Maandag 18 mei 20.00 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Presentatie De School
Concept jaarrekening en jaarverslag Paswerk 2014
Jaarverslag en jaarrekening 2014
U mag op deze bijeenkomsten ook niet-geagendeerde
onderwerpen aan de orde stellen, mits het onderwerp behoort bij de betreffende commissie. Hiervoor geldt dat zij
minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de
griffie moeten worden aangemeld. Er worden in principe
maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde
raadsvoorstellen vindt plaats op 26 mei 2015.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog
wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website
rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur> Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Benoeming lid van de gemeenteraad

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort,
maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat
C.G. Harms (Cees), wonende te Zandvoort, bij besluit van
dinsdag 28 april 2015 benoemd is tot lid van de raad van de
gemeente Zandvoort.

De GFT- en cocon inzameling van donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) wordt verplaatst naar vrijdag 15 mei.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Officiële mededeling.
Noodkap.

Bentveld:
Voor het kappen van een esdoorn op het perceel Duindoornlaan 2 is, per 10 april 2015, een noodkap afgegeven. De boom
is instabiel en vormt een omgevingsgevaar.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons voornemen
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk
gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd
en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Brederodestraat 126, vervangen serre, het isoleren van
gevels en plaatsen van een dakkapel, verzonden 29 april
2015, 2015-VV-001.
• De Wittstraat 5, plaatsen carport, vervangen kozijnen en
maken dakterras, verzonden 29 april 2015, 2015-VV-061.
• Burg.van Alphenstraat 61-F35, doorbreken draagmuur,
verzonden 29 april 2015, 2015-VV-063.
• Van Stolbergweg 2, plaatsen dakkapel, verzonden 20 april
2015, 2015-VV-074.
• Helmersstraat 18, plaatsen dakkapel achterzijde, verzonden 01 mei 2015, 2015-VV-056.
• Zandvoortselaan 6, veranderen en vernieuwen gebouw
en aanbrengen trap achtergevel, verzonden 01 mei 2015,
2015-VV-044.

(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
• Boulevard Paulus Loot 31, maken garage/berging en
herindelen tuin, verzonden 30 april 2015, 2015-VV-050.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Verkeersbesluiten

14 april 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk
OB/CT/2015/02/001594 voor Hogeweg. Het verkeersbesluit houdt in dat naar aanleiding van de reconstructie
verkeerstekens zijn komen te vervallen of juist geplaatst
of verplaatst. Daarnaast geldt op de Hogeweg een adviessnelheid van 30 km/uur omdat gekozen is voor fietsstroken
langs de rijbaan.
Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

NIEUW
BIJ
TOPSHELF

Solar unisex
verstelbaar

49,95

29,95
fietsbroek hr
S t/m XXL

119,95

59,95

Vela fietsshirt ds
div kleuren
S t/m XXL

64,95

34,95

FIETSKLEDING
VOOR HEM EN HAAR

fietsshirt hr
S t/m XL

79,95

39,95
Saburo ds/hr

34,95

19,95

van MTB tot touring en racing
Wave resolute II
41 t/m 46

89,95

44,95
Lunarglide
41 t/m 46

reflected running
jack hr
S t/m XXL

Running tee ds
S t/m XL

130,-

84,95

34,95

70,-

49,95

27,95

van cross-fit tot running en triathlons
Calabasas omni hr
41 t/m 47,5
YT Six Star
Gripmt 0 t/m 2
onbespannen

NS drive Special
Gripmt 1 & 2

Apex Tour
Gripmt 0 t/m 3

Destiny
Gripmt 1 t/m 4

249,95

149,95

89,95

89,95

69,95

49,95

Ook
voor dames
v.a. 37

89,95 79,95 49,95 49,95
weekend tennistassen

49,95

19,95

knallers voor alle niveaus
GAASTRA • EDC ESPRIT • MC GREGOR • MEXX
O'NEILL • GANT • NO EXCESS • HUGO BOSS KIDS
ASICS • MIZUNO • ADIDAS ORIGINALS

LEERDAM

BEUNINGEN

SPRING
DEALS
KORTING TOT

50%

ROTTERDAM

CRUQUIUS

UTRECHT

Z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t . O P = O P. P r i j s w i j z i g i n g e n , k l e u r - e n m o d e l a f w i j k i n g e n e n d r u k f o u t e n v o o r b e h o u d e n . A l l e e n v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k . To p s h e l f b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m v e r v a n g e n d e a r t i k e l e n a a n t e b i e d e n .
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Autosport

Paardensport

Historische Zandvoort Trophy
De Historische Zandvoort Trophy is een evenement voor

de liefhebbers van oude racewagens. Voor de rijders en
hun aanhang is het, ondanks het druilerige weer, echt een

middagje uit op het Zandvoortse circuit. Toch is het weekend dat de Historische Auto Ren Club organiseert een

opwarmer voor het grote werk in het laatste weekend
van augustus als de Historic Grand Prix komt.

Armand Adriaans (blauwe Ford Mustang) won race 2 | Foto: Carlo Senten / Senten Images

In het weekend waar Alfa’s van
weleer meereden, wist de orga-

niserende Historische Auto Ren
Club (HARC) ook een veld met

enkele Morgans aan de start
te krijgen. Hoogtepunt van het
weekend waren de races die
de rijders uit het Nederlands
Kampioenschap Historische
Toerwagens GT hebben afgewerkt. Daarin reed ‘good-old’
Jaap van der Ende met een
oranje Mustang rond, maar die
wist de eindstreep niet te halen.
Zijn zoon Ricardo maakte het
ondertussen zijn gasten in de
skybox aangenaam door televisieschermen aan te zetten waarop de laatste Grand Prix van
Nederland werd uitgezonden,
met het commentaar van de inmiddels overleden Hans Kivit en
Jan Lammers. Deze Grand Prix
uit 1985 is misschien wel gedenkwaardig dit jaar. Tijdens het
weekend van de Historic Grand
Prix, eind augustus, is het precies dertig jaar geleden dat deze
race is verreden. Niki Lauda won
die laatste Grand Prix, waarmee
de Historische Zandvoort Trophy
beantwoordt aan de nostalgie
die in dat weekend heerst.

Sport kort
HOCKEY

De dames van ZHC hebben
vorige week woensdagsavond
de inhaalwedstrijd tegen VVV
3 in Amsterdam gewonnen.
Speelster Irma Keur vertelt:
“Binnen vijf minuten kwamen
wij op achterstand. VVV was
duidelijk goed ingespeeld op
het waterveld, een veldtype
waar wij nooit op spelen en
waardoor de bal snel van je
stick stuitert en omhoog gaat.
Gaande de wedstrijd kwamen
wij steeds meer in de wedstrijd,
wat resulteerde in een goal van
Isa Knotter. Door onoplettendheid was de euforie kort. In de
tweede helft ontlaadde zich een
wolkbreuk boven Amsterdam.
Waar de tegenstanders moe
werden, raakten wij steeds
meer gewend aan het veld.
Uiteindelijk wisten we 2-4 te
winnen door goals van Sharon
Kreuger en Isa Knotter.”

WIELRENNEN

De talentvolle wielrenner Jesper
Rasch is per direct toegetreden
tot de juniorenploeg van het
Waterlandse Monkey Town
Cycling Team. Zijn goede resultaten in de eerste maanden van
dit seizoen hebben de ploegleiding van Monkey Town doen
besluiten hem per direct aan
de ploeg toe te voegen. Jesper,
die voor het regionale team van

BRC Kennemerland reed, is erg
blij met de plotselinge overstap: “Monkey Town Cycling
Team is al jaren het beste juniorenteam van Nederland en
rijdt vooral veel internationale
wedstrijden.” Deze week rijdt
hij al de ronde van Polen en na
het NK neemt hij met de ploeg
deel aan diverse Europese wedstrijden. “Als eerstejaars junior
mag ik dit jaar nog veel ervaring
opdoen om volgend jaar bij de
eerste te eindigen”, aldus Jesper.

VOETBAL

SV Zandvoort heeft het burenonderonsje in Haarlem tegen
Kon. HFC niet in winst om kunnen zetten. De Haarlemmers
waren in feite op weg naar een
bijna sensatie, maar eerst Jeffrey
Dekker en later Patrick Koper
voorkwamen een Zandvoortse
capitulatie. Kon. HFC kwam al
in de eerste helft op een 1-0
voorsprong en leek op weg, na
de 2-1, om drie punten tegen
de nummer 2 te gaan halen.
Zandvoort echter was het daarmee niet eens en een gelijkspel
was de uitkomst, 2-2. Zandvoort
is nu wel een plaats gezakt en
heeft van plaats gewisseld met
Buitenveldert dat thuis met
4-1 van VEW wist te winnen.
Komende zaterdag is de laatste wedstrijd van de reguliere
competitie. De Meer zal dan in

Zandvoort de tegenstander zijn.
Het schema voor de nacompetitie is bekend. SV Zandvoort
moet op 16 mei uit tegen de
nummer 12 van de 2e klasse A
spelen en dat is op dit moment
Amstelveen Heemraad. Een
week later is dan de return, om
een plaats in de volgende ronde.
Kan SV Zandvoort over twee
wedstrijden niet winnen, dan
promoveert het sowieso niet.

ZEEVISSEN

Door de goede vangsten van de
afgelopen weken was de animo groot bij de strandvissers.
Aan de wedstrijd van zondag
3 mei werd door 14 leden van
de Zeevisvereniging Zandvoort
deelgenomen. Al direct na
het beginsignaal had Willem
Minkman de eerste bot van 37
cm te pakken. Het bleek het begin van een echt ‘bottenfestijn’.
Bij afgaand water met nog voldoende stroming werd de ene
na de andere bot uit de zwin
gehaald. Jan Paap, de meetmeester van dienst, had het er
druk mee. Fred Schilpzand ving
de grootste vis van de dag, een
bot van 41 cm, en dus was de
pot van de dag voor hem. Na
vier uur vissen werd de stand
opgemaakt: 1. Ton van der Horst
met 312 cm van 12 gevangen vissen; 2. Evert Bosman (224cm/7)
en 3. Addie Ottho (205cm/9).

Wendy Moore wint kür
op muziek
Onze plaatsgenote Wendy Moore heeft een goede week

achter de rug. Afgelopen donderdag werd ze opnieuw
gekeurd door de KNHS in Ermelo voor het Rabo Talen-

tenplan, waar ze onder het toeziend oog van bondscoach
Tineke Bartels in de FEI Junioren Landenproef een nieuw

persoonlijk record reed van 67%. Zaterdag stond de outdoor

wedstrijd in het Friese plaatsje Burgum op het programma.

Wendy Moore op haar paard Winsor

In de eerste Z2 proef werd ze
vierde en in de tweede verplichte proef pakte ze de tweede
plaats. De meest prestigieuze
wedstrijd van de dag op dit jaarlijks terugkerend dressuurevenement, de kür op muziek, wist
Wendy met haar pony Winsor
te winnen met een score van
64,25%. Hierdoor ontving ze de
hoofdprijs van de dag.
Moore is met haar paard
Winsor vanaf december in de
juniorensubtop gestart en dat
is echt een zwaar deelnemersveld. “We zaten in de winter dan

ook een beetje vast met Winsor
en de trainingen hadden weinig
vooruitgang. Ik ben samen met
mijn vader gaan praten met
een aantal topstallen en daar
kwam een zeer goede deal uit
met Grand Prix-ruiter Sander
Marijnissen uit Wijdewormer.
Het is echt ongelofelijk dat ik
met zijn intensieve trainingen
zo snel vooruitgang boek en
dat Winsor door de nieuwe trainingsaanpak steeds mooier is
gaan lopen”, aldus Moore, die bij
Stal Marijnissen ook tien weken
stage loopt voor haar schoolopleiding.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
Auto Strijder/ Texaco
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Boomhut naschoolse opvang
Brasserie ZiN
Café Neuf
Cense Makelaars
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account
Greeven Makelaardij

Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving
La Fontanella
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pico Bello
Stichting Jazz in Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Tandprothese Zandvoort
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Topshelf
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
Woonfabriek
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ZANDVOORT SCHOON!?
bedankt en deelt uit……

BON

voor een gratis six-pack zomerplantjes.
Af te halen tussen 9 mei tot en
16 mei 2015 bij Kwekerij van Kleeff,
Van Stolbergweg 1/A ZANDVOORT
De gemeente biedt u deze plantjes
aan in verband met het project
ZANDVOORT SCHOON!?
Gemeente Zandvoort
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Welkom

7

Open huis bij
Zandstroom
gewaardeerd

Humor

9

Toen

Sport

Tien jaar terug
in de tijd met
De Rotonde

De lachmakers
komen terug
in het najaar

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

15

Eredivisie gaat
met Pinksteren
van start

oplage 9.500 exemplaren

Weekend lang in teken van mode
Afgelopen weekend stond Zandvoort in het teken van mode. De grote modeshow bij

Beach Club Tien, die onderdeel was van het Zandvoortse Fashion Weekend, was met 220
toeschouwers uitverkocht. De show een dag later door het centrum van Zandvoort was
gezegend met mooi weer en kende daardoor ook veel belangstelling.

www.zandvoortsecourant.nl

Moederdagbrunch
was smaakvol
De Moederdagbrunch van afgelopen zondag is zeer
succesvol verlopen. Vele, vooral Zandvoortse gezinnen

zaten aan één lange tafel op het Kerkplein en lieten de
lunch zich goed smaken.

Genieten van een heerlijke brunch

De modeshow van vrijdagavond werd zaterdag over de rode loper door het centrum nog eens over gedaan

In navolging van de eerste twee
weekenden, was er dit jaar weer
meer belangstelling voor deelname aan dit voor Zandvoortse
‘fashionistas’ zeer interessante
weekend. Veel kledingzaken,
maar ook verkopers van modeaccessoires, namen op de een
of andere manier deel. Zowel
voor dames als heren en kinderen zijn de komende zomer
volop modieuze items te koop
in Zandvoort.
(Semi-)professionele manne-

De Mannetjes

Fashion in
Zandvoort

‘Zie je wel,
Zandvoort is meer
dan een patat dorp’

quins en een groep kinderen
showden de nieuwste mode
en confectie voor het zomerseizoen op de catwalk die dwars
door Beach Club Tien liep. Zowel
het paviljoen zelf als het beachhouse zaten bomvol. Make Up
Mansion en Headsigns hadden
zich uitgesloofd om iedereen op
zijn best er uit te laten zien en
dat was goed gelukt, als men
af mocht gaan op de opmerkingen uit het zeer deskundig
klinkende publiek. De Zandvoortse zangeres Loona verzorgde een spetterende show.
De loterij maakte veel, met

name dames, heel blij.
Zaterdag liepen de mannequins
en kinderen nogmaals maar
dan via de rode loper die dwars
door het dorp was gelegd en
die de deelnemende ondernemers met elkaar verbond. In de
winkels was veel te bekijken, te
luisteren en te proeven. Door
het prachtige weer was er veel
bekijks. Het was dan ook een
vrolijk gezicht om al die mooie
kleding voorbij te zien komen.
Wat zal Zandvoort er mooi aangekleed uitzien als de zon weer
hoog aan de hemel staat!

B ETER MO BI EL
SCOOTMOBIELEN

Er was duidelijk veel werk besteed aan de samenstelling van
de brunchboxen, die gevuld waren met een stokbroodje met
omelet, een croissant met boter en jam en een krentenbol.
Daarbij was nog nog een flesje
water en een pakje jus d’orange
toegevoegd. Een aantal horecaondernemers aan het Kerkplein
boden een kopje koffie of thee
aan voor slechts € 1 en Holland
Casino Zandvoort had twee gratis entree kaarten aan de deelnemers geschonken. Tot slot
zaten er ook diverse tegoedbonnen en kortingsbonnen van lo-

kale sponsoren in de doos.
Albert Heijn, bakker Van Vessem
en de HEMA hadden mede belangeloos voor de inhoud gezorgd,
zodat het grootste deel van de
slechts € 5 die de gasten hadden betaald naar het goede doel
kon: een nieuwe leestafel voor
Nieuw Unicum, voor in de Brink
die helemaal verbouwd wordt.
Het exacte bedrag wordt binnenkort bekend gemaakt door
administratiebureau Janssen en
Kooij, ook een sponsor, waarna
de donatie aan Nieuw Unicum
zal worden overgemaakt.

Zondag 17 mei 2015

ArtEz/HKU saxophone Orchestra
o.l.v. Johan van der Linden

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (Kerk open 14.30 uur) - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

www.classicconcerts.nl

Het gemeentehuis is
donderdag 14 mei (hemelvaartdag) en
vrijdag 15 mei (brugdag) gesloten.
Gemeente Zandvoort

1

Weerbericht
Verdrietig om zijn heengaan en dankbaar dat we
hem lang in ons midden mochten hebben, geven
wij u kennis van het overlijden van

Wolter Koops

Weduwnaar van Manna Senkeldam
17 april 1932

9 mei 2015
Joop en José
Ilse en Arjen, Keano
Bart en Eleonore
Mareille en Marijn
Hidde en Julia
Wil en Daniël
Miranda en Marijn
Charon
Hanneke en Roberto
Wesley
Quinten

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op woensdag 13 mei van 19.00 tot 20.00 uur in het
Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland,
Zijlweg 183 te Haarlem.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 16 mei in Crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst 11.45 uur aldaar.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot samenzijn
in de ontvangkamer van het crematorium.

‘In het harnas gestorven’

Onze steun en toeverlaat.
Mijn zorgzame man, mijn geweldige vader
en vriend, mijn lieve schoonvader en onze
bijzondere en liefdevolle opa is overleden

Floris Pieter Cornelis Verbrugge
- Floor De Hoef,

Zandvoort,

25 juli 1941

30 april 2015

‘Je had alles voor ons over.
wij missen je nu al’

Greet Verbrugge - van der Schaft
Ferry en Nicole
Florijn, Tristan
Seinpostweg 4 / 1

2042 AB Zandvoort
De plechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Waterstanden

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Donderdag verloopt zo
goed als droog
Na het voorlopig warmste deel van de week,
afgelopen maandag, komt de temperatuur
voorlopig niet meer boven de riante 25 graden

uit. Als we pech hebben gebeurt dat misschien
pas weer in juni.

Hemelvaartsdag heeft de naam bijna altijd een regenachtige dag te zijn en inderdaad doet dit ook in 2015
bijna weer opgeld. Een kleine storing komt langszij en
geeft vooral laat op donderdag regen. Met een klein
beetje geluk trekt het meest massieve regengebied net
ten zuiden van ons langs. Dan valt het met de regenhoeveelheid wellicht nog mee en krijgt Zuid-Nederland
de volle laag.
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Na waarschijnlijk nog wat regenachtig weer vrijdag(ochtend), volgt wel een weersverbetering. Met wat
geluk verloopt Hemelvaartsdag dus voor het overgrote
(dag)deel gewoon droog bij ons. Het weekeinde belooft
niet echt regenachtig te verlopen en het zal dan ook
meestentijds droog blijven. Hoewel, toch zouden enkele
kleine regengebiedjes net weer kunnen binnenschuiven
in onze regio.
Overigens is het heel normaal meiweer met flinke zonnige momenten die door wolkenvelden worden afgewisseld. De dagtemperatuur komt uit op ongeveer 15
graden, helemaal volgens het boekje. We komen in het
grensgebied te liggen van enerzijds lagedrukgebieden
die hun activiteiten meestal op veilige afstand van
Nederland ontplooien en voortdurend uitlopers van het
Azorenhoog die via Frankrijk en Engeland opkomen. Zo
nu en dan kunnen oceaanfronten onze regionen schampen. Dat geeft voor de volgende week de bekende lichte
wisselvalligheid met kans op wat regen soms.
Vooral op de maandag kan er weer wat intensievere regen vallen in Zandvoort en omgeving. De dagtemperaturen komen steeds uit op een heel bescheiden niveau,
zo tussen 13 en 15 graden. Al met al wordt duidelijk dat
ook deze maand mei weer geen topmaand zal worden.
In de periode 1989 tot pakweg 2008 gebeurde het nog
wel eens dat mei grandioos verliep en het flink zomerde.
Kennelijk zijn de verstoringen tegenwoordig dusdanig
aanwezig dat veel meer dan een week mooi weer een
zeldzaamheid is. Dit gold eveneens voor de voorbije zomers die nu niet bepaald excelleerden in de Benelux.
Velen wensen nu eindelijk eens een lange en stabiele
(hoog)zomer. Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Komende zaterdag organiseert het bestuur van het CDA af
deling Zandvoort & Bentveld een ‘informatiepicknick’, en

wel op… het Raadhuisplein. Niet direct een plaats om een

picknick te organiseren zou je zo zeggen. De secretaris van

de lokale afdeling, Kevin Stephan, legt het een en ander uit.
“Doel van de informatiepicknick is tweeledig. Enerzijds
willen wij belangstellenden
laten zien en uitleggen wat
de gemeente op dit moment
bezig houdt, waar het college
zich tot nu toe mee bezig heeft
gehouden en uiteraard wat in
de nabije toekomst nog dient
te gebeuren. Anderzijds wordt
de burger gelegenheid geboden
om zijn zorgen te uiten, ideeën
mee te geven of anderszins
gewoon van gedachten te wisselen”, aldus Stephan, die daar
aan toevoegt dat dit een CDAinformatiedag is zoals deze ook
in andere gemeenten wordt gehouden en derhalve als zodanig
geen coalitie-initiatief is.

Nieuw Beleid

“Verder hebben de raad en het
college een pas op de plaats
gemaakt in het afgelopen jaar.
Dát en meevallers hebben ertoe geleid dat wij nu bescheiden ruimte hebben gecreëerd
voor nieuw beleid. Dit is een

tweede belangrijk punt om nu
een gesprek met de burger aan
te gaan. Wat zijn onze plannen
en waar kunnen wij nog ideeën
van burgers meenemen?”

Geheugenverlies even
vergeten bij Zandstroom
Ontmoetingscentrum Zandstroom heeft de afgelopen

weken deelgenomen aan het ‘Lang Leve Kunstproject’
voor kwetsbare ouderen. Als afsluiting wordt deze hele

week een open huis gehouden met diverse activiteiten
op het programma.

… schaar ik mij onder de verontruste kustbewoners. Ik heb
het al een keer in een column
benoemd. Maar om u toch
wakker te schudden doe ik het
nogmaals. Ik ben voor schone
en duurzame energie alleen
heb ik geen zin in een vervuilde horizon. Met straks een
uitzicht op honderden windturbines tot wel 200 meter
hoog! Samen met Noordwijk
en Katwijk strijdt Zandvoort
tegen deze té hoge masten. U
doet toch ook mee?

Elkaar opzoeken

“Niet in de laatste plaats mag
de burger zo nu en dan best
eraan worden herinnerd dat
wij als volksvertegenwoordigers niet alleen in verkiezingstijden een luisterend oor hebben. De drempel is laag, dat
moet de burger zich wat vaker
beseffen en zijn volksvertegenwoordigers ter zake opzoeken
om zodoende constructief oplossingen te zoeken, in plaats
van frustraties te ventileren op
sociale media. Een goed inhoudelijk gesprek met lokale bestuurders is veel bevredigender
dan een dagen- en wekenlange
Facebook-hetze”, aldus Stephan.
En in dat licht is het begrijpelijk
dat het Raadhuisplein de plaats
van handeling is. De ‘informatiepicknick’ is vanaf 12.00 uur.

Modeshow voor senioren

Samen met Ellen Kuijl mozaïeken

Bij het ontmoetingscentrum in de
Thorbeckestraat kunnen de bezoekers volledig zichzelf zijn, weer
echt meetellen. De verwarring
kan even worden vergeten. In het
kader van het open huis zijn een
aantal interessante mensen uitgenodigd om hun vaardigheden
en kennis te delen met de mensen
die er komen. Zo was afgelopen
maandag Bram Molenaar aanwezig om verhalen over het strand
en het jutten te vertellen. Hij beweerde glashard dat hij tijdens
het jutten ooit een zeemeermin
had gevonden! De aanwezigen
genoten van zijn verhalen.

Dinsdagochtend was de
Zandvoortse glaskunstenares
Ellen Kuijl te gast. Zij deed ditmaal iets heel anders, ze liet
de aanwezigen een mozaïek
van stuk geslagen tegels maken. Als het project klaar is,
krijgt het een mooie plek in
de keuken. Iedereen deed mee
onder de vrolijke deuntjes van
accordeonist Ed Leliveld. De
ochtend vloog voorbij in het
zeer gezellige en intiem aandoende ontmoetingscentrum.
Het team van beroepsmedewerkers en vrijwilligers hebben prima werk verricht!

Inloopbijeenkomst
in Noordwijkerhout
De ministers van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Eco
nomische Zaken (EZ) hebben het voornemen een strook

toe te voegen aan twee reeds aangewezen windenergie

gebieden op ruim 22 km uit de kust (12 nautische mijl).
De actieve seniorenvereniging hield vorige week donderdag haar eigen

modeshow. Onder grote belangstelling showden modellen in theater De
Krocht de nieuwste mode.

Cartoon - Hans van Pelt

Column

Door toevoeging van de strook komen de windmolens op
minimaal 18,5 km uit de kust (10 nautische mijl).
Van 24 april tot en met 4 juni
2015 ligt de notitie ‘Reikwijdte
en Detailniveau’ (NRD) met
daarin het voornemen ter inzage. Tijdens deze periode kunt
u uw zienswijze geven op het
voornemen om te komen tot
deze Rijksstructuurvisie of op
de onderzoeksvragen in de
NRD. De projectorganisatie
organiseert inloopbijeenkomsten waar u meer informatie
kunt krijgen over het project.
Projectmedewerkers zijn hier
aanwezig om vragen te beantwoorden.
Een mega windturbinepark zo
dicht tegen de kust betekent
een forse afname van toerisme,

dalende omzet en verlies van banen, zo heeft de stichting Vrije
Horizon berekend. “Desastreus
voor onze lokale, op toerisme gerichte economie. Het verplaatsen van de windmolens naar
een alternatieve locatie verder
uit de kust kost geld, maar minder dan de financiële gevolgen
voor onze kustgemeentes. Dus
steun een verstandige keuze: teken voor het ‘IJmuiden ver’ alternatief”, aldus Belinda Göransson
van de stichting.
De bijeenkomst is op 19 mei
tussen 18.00 en 21.00 uur
in NH Conference Centre
Leeuwenhorst, Langelaan 3 te
Noordwijkerhout.

Wanneer ik door de polder
richting Groningen rijd, staan
richting Ketelbrug langs de
dijk in het IJsselmeer metershoge windmolens. De draaiende wieken geven mij een
onrustig gevoel en ik ben altijd blij als dit gedeelte van de
autorit voorbij is. Ik zie liever
een weidse horizon zo ver als
je maar kunt kijken met groene
weilanden en grazende koeien
en schapen. Met soms een ouderwetse molen die een schoolvoorbeeld is van hoe molens er
uit zouden moeten zien. Niet te
hoog en één met de natuur: onzichtbaar. Zo onzichtbaar zouden ook de windturbines straks
in zee moeten zijn. Een alternatieve locatie verder uit de kust
zou een geweldige optie zijn.
Maar, zo zegt de overheid, daar
hangt een kostenplaatje aan.
Heel makkelijk gezegd als je
zelf niet aan de kust woont en
niet verder denkt dan je neus
lang is.
Nu al zijn de gevolgen te zien
van een windmolenpark dat
te dicht bij de kust wordt
geplaatst. Kijk maar richting
Zuidstrand waar de 42 in
aanbouw zijnde windmolens
goed zichtbaar zijn. Dat wil
toch niemand? Een goed alternatief is IJmuiden Ver waar
op een afstand van 40 km van
de kust de windturbines kunnen staan. Op een perfecte
plek met meer wind en groot
genoeg om het dubbele van
deze draaiende euromasten
te herbergen. Dus wakker worden beste Zandvoorters, het is
nog niet te laat: teken de petitie op www.petities24.
com/verzetwindmolens.
Laat de zon in de zee zakken zonder draaiende
wieken!

Nel Kerkman

Picknicken met CDA

3

Weten wat leeft
Weten wat speelt, weten wat leeft – dat is de kracht
van het CDA en de basis van goed bestuur.
Hoe te weten wat speelt? Onder meer door goed en
regelmatig contact met de burger.
Om die reden houdt het CDA Zandvoort/Bentveld
in samenwerking met vertegenwoordigers uit het
provinciaal bestuur op zaterdag 16 mei 2015
tussen 13.00 en 16.00 uur een informatiepicknick
op het Raadhuisplein.
Graag horen wij van u wat u bezig houdt. Waarin
voelt u zich nog niet gehoord? In welk belang
kunnen wij u nog sterker vertegenwoordigen?
Uw mening telt. Wilt u dus iets meegeven aan het
lokale bestuur, of wilt u meer informatie over
een bepaald onderwerp? U bent van harte welkom.

Huishoudelijke hulp/
mantelzorg
aangeboden
in Haarlem en
omstreken.
Bel voor meer informatie
06-55714195
(na 17 uur) of kijk op
www.ericzorgt.nl

Grand café XL Zandvoort
Wij willen de organisatie
en iedereen die heeft
meegewerkt bedanken voor het
fantastische Fashion Weekend!

Evenementenagenda


MEI 

15

BB & the Soulmates

16

Slotbal

17

Classic Concerts

17

Mega Jaarmarkt

17

Jazz aan Zee



MEI



Jazzy Lounge, café Neuf, aanvang 21.00 uur
Dansschool Rob Dolderman, aanvang 20.00 uur
Saxophone Orchestra. Protestantse kerk,
aanvang 15.00 uur
Voorjaarsmarkt in centrum, 10.00-16.00 uur
Boogie Woogie bij Thalassa, aanvang 16.00 uur

23+24 Pinksterraces

Circuit Park Zandvoort

24

Zandvoort Alive

Gratis muziekfestival strandpaviljoens 14 en 15,
aanvang 16.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Graag tot zaterdag,
CDA Zandvoort

Lunchroom Pico Bello
Bloemendaal
4 Patat met
4 kroketten of 4 frikadellen
of 4 kaassoufflés € 9,95

Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
14 mei t/m 20 mei

SHAUN HET SCHAAP: DE FILM (NL)
DO/VRIJ/ZA/ZO/WOE OM 13.30 UUR

DE BOSKAMPI’S
DO/VRIJ/ZA/ZO/WOE OM 15.30 UUR

DE ONTSNAPPING
DO tm DI 19.00 UUR

FAST & FURIOUS 7
DO tm DI 21.30 UUR

FILMCLUB:
SUITE FRANCAISE
MET MICHELLE WILLIAMS & KIRSTEN SCOTT THOMAS

WO OM 19.30 UUR

Lunchroom/ snackbar Pico Bello
Bloemendaalseweg 24 | Bloemendaal
Tel. 5276313 of 06 - 2554 0637
Diverse sandwiches, hapjes en catering
Vanaf € 30 thuisbezorgd
silspartyservice.nl

VERWACHT:
DE SURPRISE → 4 TM 16 JUNI
LADIES NIGHT 18 JUNI RENDEZ - VOUS
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Huisartsen praktijk
H.A Scipio Blüme
WEEKAANBIEDING
Kalfs Rib-Eye

geserveerd met een rode wijnsaus,
dagverse groenten en friet

voor maar € 12,95
Reserveren tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

WIJ ZIJN GESLOTEN
van 18 t/m 22 april
Waarneming

Woensdag: B. van Bergen
Donderdag: F. Weenink

Maandag, dinsdag en vrijdag:

Lekker BLOEMIG!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.
4

A t/m K - F. Weenink T. 023-5712499

L t/m Z - B. van Bergen T. 023-5719705
Recepten uitsluitend via waarnemers aan te vragen.
Afspraken gemaakt met mevrouw J. Haverkort gaan door.
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(advertorial)

Restaurant Latina:
Italië aan de Noordzee

Op een van de mooiste plekken van Zandvoort, aan de bou-

levard Paulus Loot en op de hoek van de Thorbeckestraat, is

sinds kort een nieuw Italiaans restaurant gevestigd: Latina.
De naam Latina verwijst naar een stad in de landstreek

Lazio in Italië; circa 50 kilometer van Rome vandaan. Eigenaar Hanci en zijn vrouw bieden onvervalste gastvrijheid
en Italiaanse gerechten.

Italiana’, geserveerd door zeer
gastvrije dames en heren, dan
waan je je echt even in het prachtige Italië! Dat hebben Hanci en
zijn echtgenote Anita heel goed
begrepen. In het familiebedrijf
werken meerdere familieleden.

Kortom: Latina is een Italiaans
restaurant met een groot hart
voor gastvrijheid, vriendelijkheid en flexibiliteit. Latina is
voor rolstoelers goed te bereiken en heeft een traplift naar
de toilettengroep. Verder is het
restaurant zeer kindvriendelijk!
Latina is uitermate geschikt
voor feesten, partijen, vergaderingen, bruiloften, verjaardagen
en gaat u zo maar door.

De menukaart staat vol met
bekende en minder bekende
Italiaanse gerechten. Mochten

Italiaans restaurant Latina, boulevard Paulus Loot 19, tel. 0235834638.

Anita en Hanci heten u van harte welkom bij Latina

Zeg eens eerlijk, wat is er nou
mooier dan in de zon, eventueel achter glas als het waait,
te snoepen van de Italiaanse
keuken? Bij Latina kan dat. Het
‘ristorante’ beschikt over een zeer
groot terras dat de hele dag (!)
in de zon ligt, met vrij uitzicht
over de Noordzee. Genieten van
het fijnste en mooiste van de beroemde en veel bezongen ‘cucina

er ingrediënten zijn die een
gast niet zo goed kan waarderen, worden die weggelaten
of wordt in samenspraak een
alternatief gezocht. Speciale
wensen in verband met een dieet? Daar wordt graag gehoor
aan gegeven. Vegetarisch? Ook
daarvoor zijn legio mogelijkheden bij Latina. Dus gebruikt u de
menukaart als een handleiding
en laat u verrassen. Gerechten
bestellen en afhalen is ook mogelijk. Dagspecialiteiten, die
normaal gesproken niet op de
kaart staan, worden door middel van een schoolbord kenbaar
gemaakt. Dan een verrassing.
Mocht u een tafel voor de lunch
willen reserveren, dan krijgt u
ter gelegenheid van de opening maar liefst 10% korting op
het eten! Daarbij komt dat de
broodjes zelf gebakken worden.

Jutters Kofferbakmarkt seizoen
succesvol gestart
Afgelopen zondag was het weer zover: de eerste Jutters
Kofferbakmarkt van dit seizoen op het Gasthuisplein. Mede
vanwege het mooie weer werd het een succesvolle eerste
editie. Er volgen dit seizoen nog vijf rommelmarkten.
De bezoekers hadden het erg
naar hun zin, genoten van het
lekkere weer en gingen na bezoek van de markt een lekker
drankje halen bij het Wapen

van Zandvoort. Ook de toeristen wisten dit keer de markt
goed te vinden en keerden vaak
met leuke snuisterijen naar de
camping of het hotel terug. Ook

de mensen die op de markt zelf
stonden gingen tevreden naar
huis.
Dit jaar organiseert On-Air
Events maar liefst 6 rommelmarkten. De volgende markt
vindt op zaterdag 6 juni plaats.
Aanmelden kan via: www.onairevents.nl. Voor vragen kunt u terecht op tel: 06-19427070.

Zandvoort Schoon!?
en “Wat doen we met overhangend groen?”
Regelmatig wordt er terecht geklaagd over hinder die inwoners ondervinden
van overhangend groen. Groen dat vanuit particuliere tuinen over het trottoir

hangt. Vaak is het trottoir zo smal geworden dat wandelaars de begroeiing
in het gezicht krijgt of tegen de kleding. Of het uitzicht belemmert van ver-

keersdeelnemers die bijvoorbeeld een bocht niet meer kunnen overzien. Even
Gemeente Zandvoort

een snoeischaar erlangs, het afval in de groenbak gooien en klaar is Kees! I
Samen houden we zo Zandvoort Schoon!?

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Entree krijgt vorm

Er wordt hard gewerkt aan het
entree van Zandvoort maar die
is nog niet klaar. Daar waar ooit
kinderen zwemles van Dries en
Mary kregen ligt nu zand en is
helm gepland. De pilaren die
als stille getuigen van vervlogen tijden nog overeind staan
kunnen mogelijk nog verfraaid
worden of een fris likje betonverf krijgen. Hopelijk wordt
het duingedeelte niet, zoals
naast het casino, gebruikt als
hondenpoepplaats. Een extra
houder voor hondenpoepzakjes zal niet overbodig zijn.

Zeeweg wordt veiliger

De provinciale weg N200, oftewel de Zeeweg, gaat op de
schop. Vanaf eind augustus
wordt tegelijkertijd met het
groot onderhoud enkele aanpassingen gedaan om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Tussen
Overveen en de Kop van de
Zeeweg wordt nieuw asfalt
aangelegd, parkeerhavens
worden pechhavens of opgeheven, het fietspad aan de
noordzijde wordt alleen voor
fietsers en die aan de zuidzijde
alleen voor brommers, de bushaltes worden beter toegankelijk voor minder validen en een
voetgangersoversteekplaats
wordt verplaatst.

Met mama naar de zee

Op Moederdag organiseerde
het IVN Zuid-Kennemerland
en het Juttersmu-ZEE-um
een leuk en leerzaam Zeeevenement. Zo was er een
zeevragen parcours met knutselen, buttons maken, een puzzeltocht, een levende haven en
vissen met een kor of duwnet.
Vooral deze laatste activiteit
was zeer in trek. De gevangen
visjes en garnalen werden vervolgens naar de aquaria van
het museum gebracht.

Parkeerplaatsen
bij Natuurbrug

Hondenbezitters die voorheen
hun auto parkeerden bij ‘De
Manege’ aan de Blinkertweg,
om in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland met de
hond te wandelen, willen dat
de parkeerplaatsen weer terugkomen bij de Natuurbrug.
Nu wordt er geparkeerd langs
de Zandvoortselaan onder de
Natuurbrug en dat levert gevaarlijke situaties op, laat actiecomité Natuurbrug weten.

Klassiek met Saxofoon

Voor liefhebbers van de saxofoon is zondagmiddag de
Protestantse kerk een aanrader. Stichting Classic Concerts
verzorgt dan een concert van
het ArtEz/HKU saxophone
Orchestra. Dit ensemble
bestaat uit studenten klassiek saxofoon aan het ArtEZ
conservatorium in Enschede
en het conservatorium in
Utrecht(HKU). Onder leiding
van hun hoofdvakdocent verzorgen zij een kamermuziek
programma met uiteenlopend repertoire. Kleurrijk,
gedurfd, avontuurlijk, ingetogen, virtuoos en soms een
tikkeltje uitdagend… in de
Protestantse kerk, aanvang
15.00 uur.

Boogie Woogie
bij Thalassa

Op zondag 17 mei staat de
crème de la crème van de
Nederlandse Boogie Woogie
en Blues in het café gedeelte
van strandpaviljoen Thalassa.
Pianist Martijn Schok, een begrip op het gebied van boogie
woogie en pianoblues, komt
naar Zandvoort voor een middagje swingen tijdens Jazz
aan Zee. De band bestaat
deze middag verder uit Rinus
Groeneveld (tenorsaxofoon),
Hans Ruigrok (bas) en Menno
Veenendaal (drums). Het belooft een waar spektakel te
worden. Aanvang 16.00 uur
en de toegang is gratis. Voor
wie tijdens of na het optreden
heerlijk wil eten bij Thalassa,
kan vooraf reserveren via tel.
5715660.
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Haarlemmerstraat 7A

• Zeer royale split-level gezinswoning v.v.
6 slaapkamers en 2 badkamers;
• Hier geniet u de gehele dag van de zon: heerlijk
zonnige en beschutte voortuin, ruim terras grenzend
aan de keuken en nog 2 extra balkons!
• Prima geschikt voor praktijk of kantoor aan huis;
• Aantrekkelijk gelegen t.o.v. centrum, strand, duinen
en openbaar vervoer;
• Woonoppervlakte ca: 184 m2; perceel ca. 170 m2.

Martinus Nijhoffstraat 55

De Ruyterstraat 4F6

RUIM!

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.

Tolweg 29

TUIN OP ZUID

!

• Ideale gezinswoning met mogelijkheid tot
5 slaapkamers;
• Heerlijk zonnige tuin op het zuiden;
• Prachtig gemoderniseerde badkamer en
royale zolder v.v. een dakkapel over de gehele
breedte;
• Geliefde, kindvriendelijke wijk op loopafstand van
het NS station, het centrum en het strand;
• Woonoppervlakte: ca. 112 m2, perceel: 104 m2.

Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

ZEEZICHT!

• Fraai gerenoveerd 3-kamerappartement
om zo te betrekken;
• Super ligging op de 3e etage in het complex met
prachtig zeezicht;
• CV ketel vernieuwd in 2012;
• Financieel gezonde VvE met LAGE Servicekosten:
€ 95,= p/m incl. voorschot water;
• Woonoppervlakte: ca. 80 m2.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

HALFVRIJSTAA

• Halfvrijstaande gezinswoning met o.a.
4 slaapkamers en garage v.v. een verdieping;
• De achterzijde van de woning is over de gehele
breedte uitgebouwd;
• Heerlijk zonnige tuin op het zuid-oosten v.v. een
stenen berging met achterom;
• Gelegen vlakbij de duinen, op loopafstand van
centrum en strand;
• Woonoppervlakte: ca.128 m2, perceel: 251 m2.

ND!

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

BINNENKORT IN DE VERKOOP
Greeven Makelaardij o.g. heeft recentelijk de Startup Social Broker landelijk in de

* Ruime ’20-er jaren hoekwoning met zonnige tuin op het zuid-westen.

markt gezet. De nieuwste tool in makelaarsland om woningen via social media

* Fraaie ééngezinswoning met een zonnige tuin.

te promoten. Bereik op eenvoudige wijze duizenden potentiële woningkopers.

* 3-Kamerappartement aan de rand van het centrum vlakbij strand en duinen.

plannen en wilt u ook profiteren van de nieuwste ontwik-

* Ruime ééngezinswoning v.v. 5 slaapkamers in een kindvriendelijke buurt.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

De resultaten zijn verbluffend te noemen. Heeft u verkoopkelingen op social media gebied? Wij komen het u graag
uitleggen en meer info vindt u op www.socialbroker.nl.

Gemiddelde Funda
klanten beoordeling
een 9,0! (Bron: Funda)

BEDRIJVENGIDS pagina

De leukste cadeautjes voor moeder!

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

KLUSSEN-RENOVATIE-BOUW
van A tot Z

PMK

06 - 44 875 212
pmk@live.nl
facebook.com/PMKbedrijf
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U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina?
Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 - 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Woningoverval in de Frans Zwaanstraat
De politie is dinsdagavond een zoekactie gestart naar twee
daders van een woningoverval. Even na 22.00 uur werd de

bewoner van een woning aan de Frans Zwaanstraat door
twee mannen overvallen.

De politie zocht rond de woning naar sporen

Het signalement van de da
ders luidt: beiden een donkere

Politiek verslag

huidskleur, beiden ongeveer 20
jaar oud en beiden circa 1,80

meter lang. De politie is direct
een zoekactie gestart waarbij
onder meer Burgernet is inge
zet. Ook een politiehelikopter
werd ingezet om de daders
op te sporen maar helaas zijn
de mannen vooralsnog niet
gevonden. Een buurtbewoner
meldde zich later bij de politie
dat hij de mannen eerder op de
avond ook al voor zijn woning
had gezien. Nadat zijn hond
was aangeslagen gingen de
mannen er vandoor. Nadat de
man telefonisch geen contact
kreeg met Burgernet is hij bij
de agenten langs geweest om
zich te melden. De Forensische
Opsporing is een onderzoek
gestart om alle sporen veilig te
stellen. Het is nog onbekend of,
en zo ja wat, er is buitgemaakt.
Heeft u goede tips, meldt u dat
dan aan de politie via nummer
09008844.

Commissie Bestuur en Middelen, d.d. 12 mei

Veel discussie over ambtelijke
samenwerking met Haarlem
Op de agenda van de commissie Bestuur en Middelen stond

de evaluatie ambtelijk samenwerking sociaal domein. Een
ander belangrijk agendapunt, het jaarverslag en jaarrekening 2014, stond ook woensdag en volgende week maandag op de agenda, het verslag daarvan wordt volgende
week gepubliceerd.

Met ingang van 1 januari 2015
zijn de taken van de afdelin
gen Maatschappelijke Zaken
Dienstverlening overgedragen
aan de gemeente Haarlem. Bij
de overdracht had portefeuil
lehouder Gerard Kuipers toege
zegd om in mei 2015 een eerste
evaluatie van de ambtelijke sa
menwerking uit te voeren met
als doel inzicht te krijgen hoe
de samenwerking is verlopen.
Ondanks de korte termijnspanne
blijkt de evaluatie een goed leer
proces om de ervaringen in kaart
te brengen, na de zomer wordt
een vervolgtraject gerealiseerd.
De Ondernemersraad Zand
voort diende schriftelijk een
advies in naar aanleiding
van de resultaten van de en
quête onder de medewerkers.
Daaruit kwamen de volgende
punten naar voren: de nazorg
moet verbeterd worden, betrek
medewerkers ook bij volgende
samenwerkingsverbanden en
geef ze meer tijd om de nieu
we situatie zich eigen te maken.
Tenslotte wil de ondernemers
raad zelf beter worden betrok
ken in het proces.

Ook de raadsleden hadden
diverse vragen over het ver
loop van de samenwerking
met Haarlem. Het CDA is on
danks de grote tijdsdruk, net
als de overige partijen, tevre
den met het resultaat. Fred
Kroonsberg (CDA)vraagt zich
alleen af of de WMO raad
niet te vroeg is gestopt om
dat de Participatieraad nog
niet in werking is. Kuipers
kon hem, vers van de pers,
mededelen dat het college
de Participatieraad op zeer
korte termijn zal benoemen.
De PvdA/SZ gaven aan dat de
OR een goed advies had ge
schreven, verder vond men het
tijdspad te kort voor een goede
evaluatie. Ook D66 beaamde
dat het nog te kort dag is voor
goede resultaten, wel had men
vernomen dat, ondanks dat
niet alles vlekkeloos was verlo
pen, de medewerkers tevreden
waren. De VVD vroeg zich met
name af waarom bij de simu
latiebijeenkomst het college
van Zandvoort wel aanwezig
was en dat van Haarlem niet.
Ook de kosten zullen goed in
de gaten moeten worden ge

houden. Kuipers gaf aan dat de
vraag van OPZ over het klant
vriendelijkheidsonderzoek nog
te vroeg is omdat er een plan
van aanpak komt. In een korte
toelichting bevestigde de aan
wezige Jan Scholten, gemeen
tesecretaris van Haarlem, dat
de samenwerking goed is en
ondanks enkele verbeterpun
ten men gezamenlijk verder
zal gaan.

Veiligheidsregio
Kennemerland

Bij het agendapunt over de
zienswijze concept jaarver
slag 2014 Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK) vroeg
PvdA/SZ onder andere aan
dacht voor de aanrijtijden die
door het verdwijnen van de am
bulanceplek qua percentage in
Zandvoort hoger uitvalt. Net
zoals CDA en D66 had ook de
PvdA/SZ vragen over het alco
holgebruik bij jongeren. Na be
antwoording van deze vragen
zijn beide agendapunten VRK
hamerstukken voor de komen
de raadsvergadering.
Woensdagavond heeft de com
missie Ruimte en Economie
vergaderd en komende maan
dag volgt de commissie
Samenleving. Volgende week
volgt het verslag van beide
vergaderingen, waarin ook het
jaarverslag en de jaarrekening
2014 worden besproken.
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Bedankt voor uw aanmeldingen!
Na ruim 4 weken is de inschrijfperiode voor het
Pop Up Zandvoort Weekend voorbij. Het is niet meer
mogelijk om een idee aan te melden. Uit de lange
lijst van creatieve aanmeldingen blijkt wel hoe
ondernemend Zandvoort is. Naast ideeën van
Zandvoorters, ontvingen we leuke ideeën van
initiatiefnemers buiten Zandvoort.
Het belooft al met al een fantastisch Pop Up Zandvoort
Weekend te worden op 19, 20 en 21 juni!
Ben jij ook zo benieuwd naar alle ideeën?
Vanaf 18 mei worden de aangemelde Pop Up
ideeën gepresenteerd op www.popupzandvoort.nl.

Stemmen 18 t/m 31 mei

Breng tussen 18 en 31 mei een stem uit op jouw
favoriete ideeën. Het idee met de meeste stemmen krijgt
voor maximaal 3000 euro aan compensatie in de
kosten van het evenement, de nummer twee krijgt maximaal 2000 euro en de nummer drie maximaal 1000 euro.

1e plaats: € 3.000
2e plaats: € 2.000
3e plaats: € 1.000
Alle deelnemers bedankt voor de aanmelding en op
naar een fantastisch Pop Up Zandvoort Weekend!
www.popupzandvoort.nl
www.facebook.com/popupzandvoort
@popupzandvoort

Comedy Night gaat in
najaar verder
De laatste Comedy Night in restaurant eb & vloed van het

Amsterdam Beach Hotel voldeed helemaal aan de doel-

stelling. Veel nieuw talent en al wat gevorderde ‘stand-up
comedians’ de gelegenheid geven om grappen uit te pro-

beren voor een klein publiek. Afgelopen zondagavond was
dat opnieuw succesvol.

Deze laatste keer was zelfs
internationaal door de deel
name van een ‘zuiderbuur’, die
toch wel wat vreemde humor
in huis had. Zonder anderen te
kort te doen waren ontegen
zeggelijk Steven Stol en Klaas
Prins de besten van de avond.
Met een sneltreinvaart spui
den ze hun grappen de zaal
in en mocht een grap niet be
steed zijn aan het kritische pu
bliek, dan werd er razend snel
overgestapt op een andere.
Heel knap! Presentator Said
el Hassnaoui deed tussendoor
ook nog een duit in het zakje,
wat het bij elkaar een gewel
dige laatste avond maakte.
Het is de bedoeling dat ko
mende herfst/winter weer
een vijftal shows in eb &

vloed worden georganiseerd.
Hoogst waarschijnlijk zal de
eerste eind oktober plaats
vinden en de laatste in febru
ari 2016. Kan Zandvoort weer
lachen!

Klaas Prins
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Tuincentrum

Groot assortiment zomerplanten

Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit
te zijn van een Apple iPad. Het betreft een
uitgebreide cursus van 6 bijeenkomsten.
U ontvangt een handleiding.
Vrijdag 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
29 mei t/m 3 juli

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Mindfulness bij Pluspunt
“Ik moet nog zoveel doen!” Wanneer zei jij dit
voor het laatst? Of dacht je het net voordat
dit begon te lezen? Voor je het weet, vliegt de
tijd voorbij en ben je straks ‘te laat’! En als je
niet goed oplet, loop je jezelf voorbij en kom je
vroeg of laat ‘jezelf tege n’. Mindfulness betekent
‘opmerkzaamheid’. Het is de vaardigheid om in
het hier-en-nu te zijn, zonder oordeel. Iedereen
kan het leren. In de cursus Mindfulness is er
aandacht en ruimte om nu stil te staan bij zaken
die écht belangrijk voor je zijn. Opnieuw (leren)
luisteren naar de signalen van je lijf, de waarde
van je gedachten en de taal van je hart.

Voor meer info: mail met
cursus@pluspuntzandvoort.nl
of bel 023 - 5740330
Donderdag 19:30 - 22:00
28 mei t/m 2 juli € 80,-

Kofﬁe-IN
Elke maandagochtend bij OOK Zandvoort
Kofﬁe-In van 10.30 tot 12.00 uur.
Verse koekjes en 2 kopjes kofﬁe voor € 1,10.
Ontmoeting en gezelligheid.
Wees Welkom.

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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gordijnen, vouwgordijnen, vitrage
rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Vloerbedekking:

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe
cursus meer plezier te beleven aan uw tablet.
U leert hoe u de tablet helemaal naar uw zin
inricht.
Dinsdag 10:00 - 12:00
2 juni t/m 23 juni

Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is.
In groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen
Donderdag 10:00 - 12:00
21 mei t/m 26 juni

Raamdecoratie:
Zonwering:

Meer plezier met je Android Tablet.

Nederlands Zomercursus

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis

Tingietersweg 125

Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

2031 ER Haarlem
Tel: 023-8200340
info@degoedkoopstecvketel.nl
Tingietersweg 125

85x126.indd 1

07-04-15 09:15

Tingietersweg
125
2031 ER Haarlem
2031
ER Haarlem
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geldig t/m 31
2015
Remeha
Tzerra
CW
4
Tel:september
023-8200340

023-8200340
met gratis IsenseTel:
klokthermostaat!
info@degoedkoopstecvketel.nl

AANBIEDEN VOOR €120,info@degoedkoopstecvketel.nl
ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT
KUNNEN WIJ
U EEN
NUOOK
INCLUSIEF
MONTAGE

van
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1199.4
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€1295,-Tzerra
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1199.Remeha
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INCLUSIEF
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€120,ALL-AANBIEDEN
IN ONDER HOUDSCONTRACT
Tingietersweg
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Actie geldig t/m 31
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2015
2031
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info@degoedkoopstecvketel.nl
Tingietersweg
125
Tingietersweg 125

Bel voor meer info 023 8200340
2031 ER Haarlem

Tel: 023-8200340
Remeha Tzerra
CW 4
info@degoedkoopstecvketel.nl
met gratis Isense klokthermostaat!

VERGEET NIET
TNU
E INCLUSIEF
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LEN!
MONTAGE
Remeha
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4
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Actie geldig t/m 31 september 2015

• Reparaties

OOK KUNNEN WIJ U EEN
• IN
Accu’s
ALLONDER HOUDSCONTRACT
• AANBIEDEN
Opslag banden
VOOR €120,• Reinigen wielen

Actie geldig t/m 31 september 2015

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
 023-5730962

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

iPad, optimaal gebruik

Hemelvaartsdag geopend
Voor de Zandvoort Schoon actie geldt:
op = op!
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10-jarige bestaan van de Zandvoortse Courant blikken wij wekelijks terug
in de tijd en kijken wij wat er tien jaar geleden in de krant stond.

Deze week is de keus gevallen op het artikel uit 2005 ‘verbouwing de Rotonde vordert’.

Verbouwing 2005 ‘de Rotonde’ vordert
Waar voorheen de Strandweg vanaf de Kerkstraat rechtstreeks tot aan het strand

doorliep werd in 1950 besloten om als afsluiting tussen dorp en strand een gebouw
te plaatsen. In 1951 werd het gebouw officieel geopend, het bestond uit 2 etages

waarvan het dak naar voren stak en men een mooi overzicht had over het strand.
Een betonnen damwand moest beneden hevige stormen kunnen doorstaan. Daar

waren ook de dames-en herentoiletten met er achter een opslagplaats voor strandtenten. Op de eerste etage was de politie gevestigd met 2 cellen. De EHBO-post en een
opvang voor zoekgeraakte kinderen waren in

Op donderdag 14 mei 1945,
precies 70 jaar geleden,
werd onderstaand gedicht van
Sijtje Westerneng gepubliceerd in de
Nieuwe Zandvoortse Courant:

Een Stille Beên.
Nog eenmaal liep ik te dwalen
in ons dorpje, dicht aan ‘t strand,
Nog eenmaal zag ik de golven,
die zacht rolden over het strand.
Nog eenmaal zag ik ze bloeien,
viooltjes, zo teder en blauw.

de andere ruimtes te vinden.

In ‘t duin achter het stille kerkhof,
Daar eenzaam, in diep Zandvoorts rouw.
Want wreed is ons dorp verbrokkeld,
al het oude, dat verdween.
Een stukje levenshistorie,
der vissers van Zandvoort, is heen.
Nog eenmaal heb ik gelopen,
door straatjes, zo smal en zo nauw.
En in mijn hart voelde ik pijnlijk
en intens een diepe rouw.
Fel voelde ik de smart van de oudjes,
die eens zullen komen daar weer.
Want niemand van hen vindt zijn huisje

Bouw van de rotonde

Na de forse uitwendige opknapbeurt van gebouw de
Rotonde in 2004, vond het
gemeentebestuur dat ook
inwendig het een en ander
in het gebouw moest worden aangepast. Door betonrot en vochtdoorslag was de
situatie niet meer van deze
tijd. Ook het Juttersmu-ZEEum was voor mensen die
slecht ter been waren amper bereikbaar. Zo werd er
een rolstoelpad aangelegd,
de openbare toiletten aangepakt en werd de ruimte
voor het Juttersmu-ZEE-um
aanzienlijk vergroot met een
trap naar de benedenetage
waardoor de collectie en
het aquarium verder konden worden uitgebreid. Ook
de eerstehulppost, die in de
Rotonde gevestigd is, kreeg
een beter onderkomen.

of iets, wat hij lief had, daar weer!
um een toeristische attractie en
het wordt ook druk door scholen bezocht. De ruimte waar
eerst 1 aquarium was, is op de
benedenetage uitgegroeid tot
een geweldige ‘natte hoek’ met
4 aquaria en vooral kinderen
vinden het geweldig. Verder is
er een piratenboot en in het
filmzaaltje worden educatieve
films gedraaid. Ook de volwassenen komen aan hun trekken
met info over flessenpost, informatie over de WOII en zeer
bijzondere vondsten. Allemaal
gevonden op het Zandvoortse
strand. Van het rolstoelpad
wordt goed gebruik gemaakt.
Alleen de benedenetage van
het Juttersmu-ZEE-um is niet

rolstoeltoegankelijk.
Al een paar jaar wordt de
EHBO-post en de huisartsenpost van 15 mei tot en
met 15 september voorzien
van professionele hulpverlening met een medische achtergrond door de organisatie
Medisch Netwerk. Zij verzorgen deze medische service
in samenwerking met de
gemeente Zandvoort en de
Stichting Spoedposten ZuidKennemerland. De dienst is
voor de inwoners en de toeristen door de gemeente ondersteund als extra service
in de drukke zomermaanden.

Droef zag ik naar al die ruïnes,
ik luisterde naar de ruisende zee.
En aan deze bruisende golven
schonk ik mijn laatste beê.
Dat onze mooie badplaats,
nimmer verloren mag gaan.
En dat van ons oude kerkje,
de spits mag blijven bestaan!
Dat eenmaal wij mogen helpen
te bouwen, daar omheen.
Dat Zandvoort zal herrijzen,
dat is mijn stille been.
Zandvoort, 14 Mei 1945
Sijtje Westerneng

Tien jaar later

De verbouwing destijds
heeft voor het JuttersmuZEE-um geresulteerd in een
forse stijging van het aantal
bezoekers. Van heinde en
verre, nationaal en internationaal is het Juttersmu-ZEE-

Het Juttersmu-ZEE-um
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Jazz

& meer!

bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 17 MEI: 16:00 - 19:00 UUR!

Martijn Schok Boogie
Woogie!

Martijn Schok is een van ‘s werelds vooraanstaande vertolkers van Boogie Woogie en Pianoblues. Hij trad over de hele wereld op, van Barcelona
tot Cincinnati, van Denemarken tot Frankrijk en heeft daarmee vele Europese prijzen gewonnen. Met dit optreden wordt Martijn bijgestaan door
zijn vaste bandleden Rinus Groeneveld op sax en Hans Ruigrok op bas.
Menno Veenendaal bespeelt deze middag de drums.

Café ‘Het juttertje’
De Jazz middagen vinden meestal elk 2e weekend van de maand plaats
in het gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is
altijd Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen. Indien u wenst te
eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

De Seniorenvereniging Zandvoort

EXTRA OPEN: 14 mei Hemelvaartsdag
25 mei 2e Pinksterdag
11.00-17.00 uur

Op maandag 31 augustus gaat onze
5-daagse busreis naar België.
We verblijven in een gerenoveerd landhuis met
verwarmd binnenzwembad in het hart van de Ardennen
en maken verschillende, bijzondere excursies in de
omgeving, zoals een boottocht op de Maas.
Wilt u mee?
Vraag naar de uitgebreide
folder op 06 51289113
of mail naar:
verhoevenyvonne@gmail.com

*(Actie niet geldig i.c.m. andere acties
en voor aanbiedingsschoenen)

.DPSHHUHQUHFUHDWLHVSHFLDOLVW
Ruim 20.000 m2 Campers - Caravans - Vouwwagens - Kampeer- & recreatie artikelen

Beeklaan 18a-24a 2191 AB Hillegom-De Zilk - 0252-536088
w w w. d e j o n g r e c r e a t i e . n l
Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Echte jazz voor de liefhebbers in De Krocht

door Lienke Brugman

Ionata is een begenadigd
saxofonist en een natuurtalent. Toch was het in het begin
even zoeken en afwachten.
Met Karel Boehlee achter de
vleugel had Ionata wel één
van de beste begeleiders die hij
zich maar kon bedenken. Voeg
daarbij bassist Timmermans

en Landesbergen op de drums
dan is het viertal excellente
jazzmusici compleet.
Voor de pauze was ik niet zo
gecharmeerd van de muzikale keuze van Ionata. Weinig
bekende melodieën en een
hoop klanken die door elkaar
buitelden. Met het nummer
‘Neaness of you’, wat rustiger

dan de voorgaande explosies,
kwam het enthousiasme weer
wat terug. Na de pauze gingen
echt de remmen los, Ionata
was meer ontspannen en de
interactie met de overige musici was honderd procent beter.
De Italiaan liet zijn saxofoon
‘spreken’, in samenwerking
met de contrabas maar ook
met de drums. Het was wel
jazz voor liefhebbers, dat dan
weer wel.
Nu is het tijd voor een zomerstop. Het nieuwe seizoen start
op 13 september.

Vrees voor het lege

Max Ionata

Niks geen ‘mindfullness’ maar
juist ‘mindlessness’ volgens
Claudia de Breij in haar meest
recente cabaretshow Teerling.
We moeten het ‘loslaten’ proberen los te laten.
Maar denken we niet altijd?
Vragen beantwoord willen
zien. Twijfel weg willen nemen.
Overal invulling aan willen geven. Wie doet dat niet? Tijdens
het bedenken van een nieuw
gedicht voor mijn deelname
aan de Haarlemse Dichtlijn met
Hemelvaart, stuitte ik op de omschrijving ‘horror vacui’ (wat in
het Latijn voor ‘Vrees voor het
lege’ staat). De term wordt zowel in de natuurkunde als in de
kunst gebruikt, waarin uitleg
wordt gegeven dat alles altijd
opgevuld wordt. Zo bestaat in
de natuurkunde een verschijnsel dat de natuur niet tegen
leegte schijnt te kunnen en
daarom op een onbedekt plekje
grond al snel nieuw groen zal
laten groeien.
In de filosofie staat deze
term voor de onzekerheid van
de mens, die niet kan leven met
twijfel en onzekerheden en niet
ingevulde vraagtekens. Volgens
deze redenering probeert de
mens op elke vraag een passend
antwoord te vinden en voor alles een verklaring te zoeken. En
ik denk dat dit klopt. Mensen
houden niet van onzekerheid,
twijfel kunnen ze amper aanvaarden, maar wie weet of een
passend antwoord ooit te vinden is? Ik raakte geïnspireerd.
Er is een vrees voor iets dat
niets is dus. Maar is leeg altijd
niets? Eens niet tot een conclusie komen, zegt nog weinig.
Kijk maar naar de wetenschap.
Dwalen in de geest is soms juist
inspirerend. Maar waarom dan
toch altijd willen beredeneren?
Waarom zijn mensen bang voor
de leegte?
Niets denken is eenvoud
wordt veelal gedacht, maar
niets kan dus ook iets zijn,
schijnt. Denken kan een speelerf zijn. Waarbij niet alles altijd
ingevuld hoeft te worden. Maar
waarom doen we dat dan toch?
Nederland leeft een beetje in
een fantasieloze tijd, laat Claudia
weten. Misschien moeten we ons niet generen.
Integendeel. Laat de fantasie maar lekker stromen. En
denk dan vooral groots!

Mandy Schoorl

Vol was het niet deze laatste jazzmiddag van het seizoen Jazz
in Zandvoort 2014-2015. Buiten een stralende voorjaarsdag;
binnen een perfect spelend jazzkwartet met als solist de Italiaanse saxofonist Max Ionata.

Column
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Zandkorrels
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouwen renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie:
€ 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

Uw kans om een
kamer in uw
woning te verhuren.
Wij regelen dit onder
onze naam, uw
gegevens worden niet
openbaar gemaakt.
Tel. 06 45373082 of mail:
karinjbs6@gmail.com
....................................................

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt zoveel
meer kleur. Al vanaf
202,50 euro per kwartaal
(om de week).
Vanaf vijf afgesproken
lessen fikse korting.
Nog enkele uren vrij.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
WINKEL/HORECARUIMTE
TE HUUR
Zeestraat, hoek
Stationstraat.
Mooie open ruimte
met grote pui aan
Zeestraat. Circa 45m2.
Geheel naar wens aan
te kleden en in te delen.
€ 975,- p/mnd ex. btw.
Info via mail:
zandvoortappartment@
icloud.com

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30 - 15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15 - 14.00 uur
Hogeweg 56A
..................................................

Garage te huur
Tjerk Hiddestraat
€ 115 per mnd. incl. BTW
Tel. 5714825
of 06-54340744
..................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
..................................................

APPARTEMENT TE HUUR
Gemeubileerd
appartement,
Stationstraat hoek
Zeestraat, begane grond.
Per eind september
gereed. Voor periode
oktober tot eind maart.
Geheel nieuw
gerenoveerd, veel licht
en eigen entree.
Totaal ca. 65m2, 2 slk,
woonk., open keuken, badk, berging.
€ 1150 p/mnd
excl. energie.
Info via mail:
zandvoortappartment@
icloud.com
..................................................

Heeft u één of
meer kamers in
uw huis vrij, en
wilt u wat extra
verdienen?
Neem contact
met ons op.
Wij regelen alles voor u.
Tel. 06 45373082 of mail:
karinjbs6@gmail.com
..................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend en
enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Gezocht: een
tijdelijke opslagruimte
voor een kleine inboedel
ivm een verbouwing.
Eventueel in ruil voor
een prachtige
tafeltennistafel.
E-mail: monikaag@
knmg.nl
tel: 06-53239405
..................................................

Komende zondag kunt
u ons weer vinden op
de Voorjaarsmarkt.
Met al onze bekende
Aloë Vera producten voor
een goede gezondheid.
Annette ter Heijden
stelt haar nieuwe
kennis-kookboek
‘ProefjeRoots’ graag
aan iedereen voor.
Info: tel. 5716511 of info@
gezondheidaanzee.nl.
..................................................
Te koop:
vrijstaande boerderij
met rieten dak
bij Ermelo.
Mooie tuin van 384m2.
Park gehele jaar open.
Vraagprijs € 84.000.
Tel. 06-38235944
..................................................

Verloren: sleutels
aan blauw lint.
+/- acht stuks.
€ 50 beloning.
Tel. 06-53892679
..................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
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Al 5 jaar staat de koffie klaar

Column

Aanvullende
huishoudelijke
ondersteuning

zij iedereen van harte uit om op maandag 1 juni om 10.30
uur op de koffie te komen en samen met de wethouder dit
jubileum te vieren.

Elke maandagochtend van 10.30
tot 12.00 uur nodigt de heerlijke
geur van koffie en vers gebakken
koekjes dorpsgenoten uit om op
bezoek te gaan bij de Koffie-In.
Vanwege de speciale gelegenheid is tijdens deze ochtend
de koffie met traktatie gratis.
Overige maandagen betaalt u

€ 1,10 voor 2 kopjes koffie/thee
inclusief verse traktatie. De smakelijke koekjes worden gebakken door de cliënten van Nieuw
Unicum en het RIBW. Een vrijwillige gastvrouw heet u welkom
bij de voordeur, neemt uw mantel aan en zorgt voor een leuke
plek aan tafel waar u kennis kunt

maken met andere gasten.
Iedereen is welkom. Buurvrouwen spreken af om even
bij te kletsen en voor senioren
is het een plek om oude bekenden te ontmoeten en om nieu-

we kennissen te maken. Ook
moeders van peuters worden
uitgenodigd om tijdens de koffie ervaringen uit te wisselen.
U komt toch ook? OOK
Zandvoort, Flemingstraat 55 in
Zandvoort Noord.

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 19 en de verdere in
week 19 door het college genomen besluiten zijn in week 20 vastgesteld.
De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Papier inzameldagen huis aan huis

Op 19 mei 2015 wordt de papiercontainer geleegd in de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 21 mei 2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Zeestraat 71, wijzigen van de hoogteligging van het gebouw, verzonden
07 mei 2015, 2015-VV-073.
• Ir. G.Friedhoffplein 1, plaatsen dakkapellen, verzonden 07 mei 2015,
2015-VV-049.
• Strandafgang Paulus Loot 6, veranderen strandpaviljoen, verzonden
07 mei 2015, 2015-VV-016.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Bentveld:
• Zandvoortselaan 325, realiseren oprit, verzonden 07 mei 2015, 2015VV-055.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken
na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum
van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort
kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website
van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige
voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend

• Er is een evenementenvergunning verleend voor de Surfcamping die
plaatsvindt bij strandpaviljoen The Spot van 11 juli t/m 19 juli 2015.
• Er is een evenementenvergunning verleend voor het Kids Fun Park van
Duursma Kermisorganisatie B.V. van vrijdag 18 juli (opbouw vanaf 16 juli)
tot en met zondag 9 augustus 2015 (afbouw gereed op 11 augustus 2015).
Tevens is een ontheffing verleend op grond van artikel 4, lid 3 jo. artikel 4,
lid 1 van de Zondagswet, voor het organiseren van een openbare vermakelijkheid. Deze ontheffing geldt op de zondagen 19 en 26 juli 2014, 2 en 9
augustus 2015.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag
8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website het
digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij alleen
nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.
zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda
van de gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop.
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond
openstelling kunt u maar voor een beperkt aantal zaken terecht:
paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan de
werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 11.00
uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op
de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid
OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

Krijgt u huishoudelijke ondersteuning van een zorgaanbieder, maar
wilt u wat extra hulp in huis? Bent
u mantelzorger, staat u ingeschreven bij Tandem, en wilt u graag tijdelijk ondersteuning bij het huishouden?
Dan is aanvullende huishoudelijke ondersteuning misschien iets
voor u!
Wat is het?
In 2015 en 2016 is de mogelijkheid
gecreëerd om voor € 10,- per uur
extra huishoudelijke ondersteuning bij uw aanbieder in te kopen.
De gemeente betaalt vanuit de
toelage van de overheid aanvullend ook een bedrag. Dit is een
tijdelijke regeling. Het gaat om
ondersteuning bij activiteiten
die aanvullend is of niet past
binnen de normale huishoudelijke ondersteuning die u ontvangt.
U kunt bijvoorbeeld denken aan
een grote (voorjaars)schoonmaak,
opruimen van specifieke vertrekken, balkon vegen, of aanvullende
taken zoals ramen lappen buiten,
boodschappen doen.
Voor wie?
• Voor mensen die al een indicatie hebben voor huishoudelijke hulp en graag aanvullende
huishoudelijke ondersteuning
willen ontvangen
• Voor mantelzorgers die ingeschreven staan bij Tandem en
graag tijdelijk ondersteuning
bij het huishouden willen ontvangen?
Hoe werkt het?
Als u al huishoudelijke ondersteuning ontvangt, kunt u direct zelf
extra hulp inkopen bij uw aanbieder. U bepaalt in overleg met de
aanbieder hoeveel uren en voor
welke taken u de aanvullende
huishoudelijke ondersteuning in
wilt zetten. Als u zelf huishoudelijke ondersteuning inkoopt met
een persoonsgebonden budget
kunt u zich melden bij een door
uw gemeente gecontracteerde
aanbieder voor extra huishoudelijke ondersteuning. Als u mantelzorger bent en ingeschreven
staat bij Tandem kunt u zich
eveneens melden bij een van de
gecontracteerde aanbieders voor
huishoudelijke ondersteuning. U
overlegt met deze aanbieder voor
welke taken u de huishoudelijke
ondersteuning wilt inzetten.
U ontvangt in alle situaties van
de aanbieder een factuur voor de
geleverde uren.
Vragen?
Bij vragen kunt u contact
opnemen met uw zorgaanbieder, Tandem (023891060), of een van de
Wmo loketten.

Ankie Poen

De Koffie-In van Pluspunt bestaat 5 jaar. Daarom nodigen
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NU BIJ MEDIA MARKT
* Aanbiedingen zijn geldig t/m 17-05-2015 • Zolang de voorraad strekt •
Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten
en prijswijzigingen voorbehouden • Prijzen zijn excl. thuiskopieheffing

CRUQUIUS!

SONY HDR-AS30VE
Action Cam
• 16,8 MP met CMOS-sensor
• Zeiss ultrabrede lens
• Waterbestendig ontwerp
• Eenvoudig delen via Wi-Fi en NFC
• SteadyShot-beeldstabilisatie
Art. Nr.: 1278243

NIKON D3200 + 18-105VR objectief
Spiegelreflexcamera
• 24,2 Megapixel CMOS-sensor
• Incl. 18-105VR objectief
• Filmen in Full HD
• 100-6400 ISO-bereik
Art. Nr.: 1182659

Maak kwalitatief hoogstaande
foto‘s met Nikon‘s hulpstand

Eenvoudig delen en
bedienen via WiFi en NFC

ADVERTORIAL

LAAT WAARDEVOLLE MOMENTEN
NIET VERLOREN GAAN!

Laat uw oude videobanden,
cameratapes, 8 mm films,
dia’s en negatieven overzetten op dvd of externe
harde schijf!

De eerste stapjes van uw (klein)kind, die vakantie
naar Zuid-Frankrijk of het 25-jarig jubileum van
uw beste vrienden… Allemaal zaken die u hebt
vastgelegd. Tientallen jaren aan familiegeschiedenis en herinneringen kunnen in rook opgaan
als u uw dierbare foto’s en films van vroeger niet
laat digitaliseren. De techniek van jaren geleden
is namelijk heel wat anders dan die van nu: even
snel iets filmen met je telefoon of digitale camera en opslaan was er nog niet bij, video-opnames
werden bijvoorbeeld gemaakt met een Super 8- of
videocamera. Materiaal wat nu meestal niet meer
afgespeeld wordt en wat door de jaren heen in
kwaliteit achteruit dreigt te gaan.

Kom nu naar de inlever-/demodag
Media Markt organiseert speciale inlever/demodagen smalfilm scannen, speciaal gericht
op het overzetten en veiligstellen van 8 mm
wEGwaeg
films; dubbel 8 en super 8. De professionals
rsthwrthj
van Power Service Digitaliseren, laten u op deze
dag zien hoe de 8 mm films gescand worden• srthjwrtjn
en
wat de kwaliteit is van het gescande filmmateriaal.
Bent u benieuwd hoe de kwaliteit van uw eigen
filmpje is? Dat kan het team u direct laten zien.
Op deze dag kunt u de professionals alles vragen
over deze dienst. Neemt u vooral uw films mee,
want indien u op de demodag uw opdracht direct
inlevert ontvangt u niet alleen het beste advies,
maar ook een zeer aantrekkelijk voordeel!

Laat uw waardevolle momenten daarom niet
verloren gaan! Herinneringen zijn dierbaar en
onvervangbaar. Media Markt biedt u de helpende
hand en zorgt er voor dat uw herinneringen
ook voor de komende jaren bewaard blijven.
Met Power Service Digitaliseren blijven uw
herinneringen ook voor de volgende generaties
beschikbaar. Spoelen met bijvoorbeeld Super 8- en
dubbel 8-film zetten wij graag voor u op dvd of
Blu-ray disc (af te spelen in een dvd- of Blu-ray
speler of computer). Het is ook mogelijk om
gedigitaliseerde bestanden op een externe
harde schijf of USB-stick te laten zetten, zodat films
naderhand bewerkt kunnen worden met een
videomontageprogramma. Door het overzetten
van uw oude beeldmateriaal kunt u deze voortaan
gemakkelijk delen met uw familie en vrienden.

Dit voordeel geldt voor 8 mm films en alle andere
digitalisatie opdrachten. Dus heeft u nog oude
videobanden, cameratapes, dia’s, foto’s of
negatievenliggen? Ga naar zolder, zoek uw beeldmateriaal bij elkaar en kom langs op de inleverdag!
U ontvangt nu 5 euro voordeel bij iedere 50 euro
die u op deze demodag besteedt.
Kom langs met uw beeldmateriaal op onze demo
dag in Media Markt Cruquius op 16 mei tussen 10-16
uur en stel uw foto’s en films veilig.

Kom op 16 mei tussen
10 - 16 uur
langs bij Media Markt
Cruquius

ONTVANG € 5,- VOORDEEL BIJ
IEDERE € 50,-* DIE U BESTEEDT!

* Actie geldt alleen op Power Service Digitaliseren

MEDIA MARKT Cruquius:
Cruquiusplein 10, 2142 EV Cruquius
Tel. 023 - 5438800
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Openingstijden:
Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9 - 19 uur, Zo. 12 - 17 uur
Hemelvaartsdag van 12 – 17 uur geopend

Parkeren:
Gratis parkeerplaatsen direct voor de deur
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Hockey - dames

Voetbal

Goede generale voor SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft zaterdag ondubbelzinnig laten zien dat het eigenlijk niet in de 3e klasse

thuis hoort. Tegenstander De Meer werd op eigen veld met 7-0 afgedroogd en dat was nog
een lage score gezien het spelbeeld.

Wel complimenten
maar geen punten
De dames van ZHC hebben, ondanks uitstekend spel, zondag in Amsterdam niet van koploper Westerpark kunnen

winnen. Na een alleszins aantrekkelijke wedstrijd kreeg
Zandvoort de complimenten van speelsters, arbiters en publiek maar won de thuisclub uiteindelijk met 5-1.

De keeper van De Meer wist deze bal net aan te stoppen

Zandvoort kende een droomstart. Binnen 7 minuten had de
doelman van De Meer al drie keer
de gang naar het net moeten
maken. Hierna nam Zandvoort,
bewust of onbewust, wat gas terug en duurde het tot de 23e minuut voor er weer een doelpunt
aangetekend kon worden. Niet
veel later lag ook de 4-0 er in en
vlak voor rust werd het zelfs nog
5-0. De Zandvoortse supporters
maakten zich op voor een mooie
tweede helft, maar die kwam er
niet. De Zandvoortse productie

stokte en De Meer kreeg meer
gelegenheid om op de helft
van Zandvoort te spelen. Dat
mocht, maar Arnold Jongejan,
de Zandvoortse doelman, kende
geen problemen deze middag.
Zandvoort bepaalde de eindstand op 7-0.
Deze middag was dus vooral
een mooie training voor het
elftal van trainer Laurens ten
Heuvel. Komende zaterdag begint de nacompetitie en daarin
moet Zandvoort een plaats in

de 2e klasse veilig gaan stellen.
Dan zal als eerste Amstelveen
Heemraad, de nummer 12 van
de 2e klasse, in twee wedstrijden
geëlimineerd moeten worden.
Eerst zaterdag in Amstelveen
en een week later in Zandvoort.
Bij winst volgt een tweede
ronde tegen de winnaar van
de wedstrijden tussen Reiger
Boys (Heerhugowaard) en
VVC (Nieuw Vennep). Daarna
is er nog één wedstrijd die op
neutraal terrein gespeeld zal
worden.

Zaalvoetbal

Zaalvoetbaltoernooi weer van start
Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi, dat dit jaar voor de

tweede keer wordt georganiseerd door het Sportcafé, is afgelopen maandag weer van start gegaan. 24 ploegen gaan

met elkaar de strijd aan om uiteindelijk op zaterdag 20

juni te kunnen bepalen welke teams met de in totaal vier
hoofdprijzen naar huis gaan.

Ferry Nanaï van café Fier kan een doelpunt voorkomen

Natuurlijk is de winnaar van
vorig jaar in de hoogste klasse, Berg Totaaltechniek, de te
kloppen ploeg. Maar ook de
kampioen in de 1e divisie, Chin
Chin en de kampioen in de

Hoofdklasse, Café Anders, kunnen dit jaar op zware tegenstand rekenen. De winnaars
van de Sportiviteitsprijs, Café
Fier, mochten maandag het
spits afbijten. Tegen Pipa Clicka

konden ze helaas, met 15-1, te
weinig inbrengen. Het was een
eenrichtingswedstrijd maar die
zullen in de eerste ronde wel vaker voor komen.
Het toernooi is zo ingedeeld dat
in de eerste ronde alles door
elkaar gemengd is. De organisatie kan niet weten hoe sterk
een team bij de inschrijving is.
Na de eerste ronde komt de
tussenronde, waarna de indelingen voor de kwart finales,
de halve finales en de finales
gemaakt kunnen worden. Die
finale avond is op zaterdag 20
juni en het zal een echt feest
worden met optredens van de
Zandvoortse zanger Yves en de
zanger Robin Razz.
Het toernooi is dagelijks te volgen vanaf 19.30 uur en wordt
in de Korver Sporthal afgehandeld. Alleen op Hemelvaartsdag
en Tweede Pinksterdag, zijn er
geen wedstrijden, net als tussen de kwart, de halve en de
finales. De entree is gratis.

De Zandvoortse dames waren
noodgedwongen met slechts
10 speelsters, waaronder een
aantal jeugdspeelsters, naar
Amsterdam afgereisd. Wonder
boven wonder was vooral in
de eerste helft Zandvoort de
te kloppen ploeg, alleen een
score was nodig om die dadenkracht te bezegelen. Helaas liet
die op zich wachten en nadat
Amsterdam eenmaal de 1-0

maakte, was er eigenlijk geen
houden meer aan. Na een 3-0
ruststand kon Zandvoort iets
terugdoen via een goed uitgespeelde strafcorner, maar
uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een voor Zandvoort teleurstellende 5-1. Ondanks alle
complimenten na afloop bleef
Zandvoort met een kater achter, want de punten bleven in
Amsterdam.

Tennis

Eredivisie weer van start
In het Pinksterweekend gaat voor Tennisclub Zandvoort

(TCZ) de eredivisie weer van start. Zaterdag 23 mei speelt

TCZ de eerste wedstrijd. Op het eigen tennispark De Glee
aan de Kennemerweg is LTC Naaldwijk, met Robin Haase in
de gelederen, de tegenstander.
Het Zandvoortse team werd
vorig seizoen in de play-offs
om de titel verslagen. Met een
2e plek wist het team, dat zonder echte topspelers speelt,
zich dus gemakkelijk op het
hoogste niveau handhaven.
Ook dit jaar zal TCZ geen dure
spelers inhuren, het team van
Dick Suijk en Hans Schmidt
kent waarschijnlijk dezelfde
samenstelling als vorig jaar.

De tegenstander van zaterdag heeft
wel in de buidel getast. De naar de
78e plaats van de wereld gestegen
Robin Haase staat op de spelerslijst
van LTC Naaldwijk. Haase steekt de
laatste weken in goede vorm en
daarom is het maar de vraag of hij
aan de eredivisie deel zal nemen. De
kans is aanwezig dat hij een buitenlands toernooi, waarin hij de nodige
ATP punten kan verdienen, verkiest
boven de eredivisie.

Adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
ASN Vermaire Haarlem/
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
BeachClub Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Café Neuf
CDA Zandvoort
Circus Zandvoort
De goedkoopste cv ketel
De Seniorenvereniging
Zandvoort
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Eric Zorgt
Fietswereld Zandvoort
Grand cafe XL
Greeven Makelaardij

Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Kampeercentrum De Jong
Latina Italiaans Restaurant
Mediamarkt
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
P.M.K.
Pico Bello
Rosier Coaching
SKiP
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa B.V.
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
VVV Zandvoort
Yarden Uitvaartzorg B.V.
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VOORJAARS

MARKT
ZONDAG 17 MEI

ZANDVOORT
Sgt. Wilson Army Show

Bezoek tijdens de markt het Zandvoorts Museum
Kom met twee en betaal voor één!

www.zandvoortpromotie.nl
A3-poster-zomermarkt-17mei.indd 1

16

www.vvvzandvoort.nl

21-04-15 10:24

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort

VAN 10.00 - 18.00 UUR

2005 2015

10
jaar

7

POP

UPdate
11 e jaargang • week 21 • 21 mei 2015

Verzet

9

Handtekening
voor verplaatsen
windmolenpark

Hulp

13

Apotheker helpt
bij medicatie voor
ernstig ziek kind

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Zeestraat en de Burg. Engelbertsstraat, is onlangs brand

geweest. Bij die brand ontdekten zij dat er slechts één
vluchtweg in gebruik is. Een tweede vluchtweg bleek afgesloten te zijn.

De brand heeft er, vooral geestelijk, behoorlijk ingehakt bij
de bewoners. Vrijdag 1 mei tussen 19.00 en 19.30 uur stond
het complex ineens vol zwarte,
waarschijnlijk giftige rook. Het
was dermate erg dat op last
van de brandweer de bewoners
hun appartementen moesten
verlaten. En toen ging het fout.
Marco Termes, die op de bovenste verdieping woont, kon geen

De Mannetjes

Massaal
ver-zet

kant op anders dan naar zijn
balkon. Daar heeft hij bijna een
uur moeten wachten voordat hij
weer naar binnen mocht.
“Als je dan ziet dat op het
Gasthuisplein de ladderwagen van de brandweer wordt
ingezet om tijdens een storm
de losliggende dakpannen van
het Zandvoorts Museum te verwijderen, en ik een uur moest
wachten voordat ik mijn woning
weer naar binnen kon, dan klopt
er iets niet. Waarom is er geen
ladderwagen ingezet? Waarom
daar wel en hier niet? Ik woon

Pinksterraces
voor het eerst
op een zondag
www.zandvoortsecourant.nl

Voorjaarsmarkt
zeer geslaagd

hier nu 33 jaar en wil graag toch
wel een aantal jaren daaraan
plakken. Een balkon is in ieder
geval geen vluchtroute”, zegt
Termes verontwaardigd.

Geholpen door het prachtige weer was de Voorjaars-

Slapen

trekkingskracht.

Ook Irene de Jager woont in
Zeeburg, op de derde etage. “Ik
hoorde van een kennis dat er
brand bij mij was en ben direct
naar huis gegaan. Daar heb ik
mij bij de brandweer gemeld, die
blij was dat ik dat deed. Ze hadden op mijn deur gebonsd maar
kregen geen gehoor. Nu hadden
ze zekerheid dat ik in veiligheid
was”, vertelt ze. Een bewoner die
anoniem wenst te blijven lag te
slapen in het appartement naast
dat van Termes en is uiteindelijk
door hem wakkergemaakt. Ook
hij kon geen kant op, anders dan
naar zijn balkon.

Marco Termes op zijn balkon op de bovenste etage

Sport

Tien jaar geleden
vierden we nog
de Week v/d Zee

oplage 9.500 exemplaren

Bewoners Zeeburg geschrokken
van ontbreken extra vluchtroute
In appartementengebouw Zeeburg, op de hoek van de

Terug

18

Zie pagina 7

De brand was ontstaan in de
parkeergelegenheid onder het
pand. Volgens de bewoners waren daar een paar fauteuils aangestoken. Hoe iemand in deze
afgesloten ruimte heeft kunnen
komen, kunnen zij niet verklaren.

markt weer zeer geslaagd. Vele honderden mensen
bezochten afgelopen zondag de honderden kramen

die stonden opgesteld in de winkelstraten in het centrum. Ook het entertainment bleek een grote aan-

Drukte en mooi weer tijdens Voorjaarsmarkt

Veel zon en toch niet te hoge
temperaturen waren afgelopen zondag de ingrediënten
van een succesvolle markt. ’s
Middags kon men bij wijze van
spreken ‘over de hoofden lopen’
en alle kooplui deden goede
zaken. Ook het entertainment
was weer uitstekend deze editie. Gewoon lopend tussen het

publiek waren de artiesten druk
bezig om de mensen te vermaken. De vertrouwde topact
van de Sgt. Wilsons Army Band
had dan ook weer eens volop
bekijks. Een mooie markt met
nieuwe hebbedingetjes en de
juiste instelling van de marktkooplui zorgden voor gezellige
zondag.

Afgesloten deur

De bewoners willen dat De Key,
die eigenaar is van het gebouw,
aangifte gaat doen van brandstichting. “Als zij het niet doen,
dan doe ik het.

Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT
Sgt Wilson was weer een grote publiekstrekker

De windmolens
soap nadert
de ontknoping

korting

I.v.m. 2e Pinksterdag is het
gemeentehuis 25 mei gesloten
Gemeente Zandvoort

Euro 10 cent
Diesel 8 cent
1

Burgerlijke stand
9 MEI - 15 MEI 2015

Zoveel moed
Zoveel kracht
Zoveel liefde
Zo onmisbaar

Geboren:

Na een leven vol toewijding en zorg voor haar gezin, is van
ons heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Stefania Zwemmer - Belczykowska
Stef

Kielce, 4 september 1923

Zandvoort, 15 mei 2015

weduwe van Kors Zwemmer
Stas en Wies
Sandra en Anton
Dennis

Slagveld, Cornelis Wolfgang, geb. 1941
Zwemmer, geb. Belczykowska, Stefania, geb. 1923
Beijne, Ferdinandus, geb. 1928

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

Achterkleinkinderen
Haar uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
S. Zwemmer, Burg. Beeckmanstraat 30, 2041 PN Zandvoort

Na een lange tijd van ziek zijn hebben we
afscheid moeten nemen van

André Graftdijk
Buon viaggio
Balk 17-05-2015

Dorothée Graftdijk- Gassen
Na 36 jaar lief en leed te hebben gedeeld
heb ik je moeten laten gaan.

Rijswijk: Daniela, Marco en Noah Dag papa, dag opa.
Aken:

Overleden:

Kerkdiensten - a.s. zondag

Annie en Peter
Stefan en Hellen
Diana en Paul
Petra

Amsterdam 03-03-1938

Amiira Mohamed Amin, dochter van: Mohamed
Amiin Hasan en: Fardowsa Muse Abdi

Hoog

Gerrit en Rita

Balk:

Waterstanden

Michaëla, Manfred, Kai en André
Ruhe sanft und vielen Dank

De crematie heeft naar Andrés wens
in stilte plaats gevonden.
Correspondentieadres:
Talud 41
8561 KD Balk

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastor N. Kerssens
www.boaz-parochies.nl
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RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor D. Duijves
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

“Betaalde” mantelzorger biedt zich
aan in Groot Haarlem
voor klusjes in en
om huis. Ben ook een
luisterend oor!
Geïnteresseerd?
Bel me dan 0655714195
na 17 uur of kijk op
www.ericzorgt.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

UIT VA ART VERZORGING

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

2

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Vanaf maart heeft kwartiermaker DNA Retail en Horeca,
Pascal Spijkerman, een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin hij heeft gezocht naar consensus voor een

convenant. Dat document is het uitgangspunt om het cen-

trum van Zandvoort weer nieuw leven in te blazen. De retail- en horecavisie, die vorig jaar door de Zandvoortse raad
is vastgesteld, vormt daarin een basis.
Afgelopen week was de slotbijeenkomst in restaurant ‘eb
en vloed’, in het Amsterdam
Beach Hotel, waar Spijkerman
zelf aan het woord was. Hij
presenteerde de uitkomsten
van alle voorgaande bijeenkomsten, maar ook de zienswijze van de werkgroepen.
Deze groepen bestonden uit
winkeliers, horecaondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren.
De bijeenkomsten leidden tot
een ruwe schets van een nog te
ondertekenen convenant. Een
van die zaken die voorbij kwam
was het laatste gedeelte van de
Haltestraat en de Zeestraat.
Tijdens de bijeenkomsten die
daar over gingen, bleek dat
er toch nog te veel haken en
ogen zitten aan wat er nu moet
gaan gebeuren met dat gebied.
Besloten is om het voorlopig
buiten beschouwing te laten.
Verder hebben alle groepen de
intentie om, met het convenant
als leidraad, te komen tot een
beter horeca- en winkelaanbod
in Zandvoort. Samenwerking
was dan ook een thema dat in
de eindpresentatie aan de orde
kwam.
Een opvallend aspect was het
idee voor een mogelijke ‘shopping night’, waarbij winkels
laat in de avond open kunnen
zijn. Een bijzonder detail is er
voor de uitbaters van bijvoorbeeld hotels en pensions. Het

moet in de toekomst mogelijk
worden gemaakt dat ondernemers uit deze sector door
middel van foto’s van bijvoorbeeld brandblus apparatuur de
gemeente vanaf het raadhuis
kan zien of deze aan de eisen
voldoen. Dat moet dan volgens
een zogenaamd ondernemersdossier wat te vergelijken is
met een elektronisch patiëntendossier.
Uit de bijeenkomsten kwam
ook naar voren dat er wat meer
zou moeten worden gekeken
naar de mogelijkheid van bijvoorbeeld ‘seizoenhuur’ of een
gereduceerde huur bij aanvang
van een winkel. Flexibel huren
kan ook een mogelijkheid zijn.
De gedachte erachter is dat in
de stille wintermaanden de
huur lager zou kunnen dan
in de drukke zomermaanden.
Nog een idee was om lerende
ondernemers op scholen in
Zandvoort de mogelijkheid te
bieden om een winkel of andere onderneming te leiden in
een leegstaand pand.
In de bewonersbijeenkomst
kwam het idee om ‘Zandvoort
aan Zee’ een aparte plek te
geven binnen de gemeente
Zandvoort. Concreet is het idee
dat de borden Zandvoort moeten veranderen in Zandvoort
aan Zee met daaronder dat
deze plaats valt onder de gemeente Zandvoort, net als
Bentveld.

Cartoon - Hans van Pelt

CDA picknick voor
herhaling vatbaar

Column

De ‘picknick’ die CDA Zandvoort had georganiseerd is ondanks de regen die aanvankelijk neer viel een geslaagde
dag geworden. De lokale Christendemocraten waren te-

vreden over de aanloop en de gesprekken die men had
tijdens de eerste informatiepicknick.
“Het was mooi dat ook lid van
Provinciale Staten van NoordHolland Jitske Haagsma ons
kwam ondersteunen. Daarbij
komt dat we blij verrast waren
met de hoeveelheid mensen
die met hun ideeën of zorgen
naar ons toe zijn gekomen”,
meldt de afdelingssecretaris
Kevin Stephan.
De gesprekken en vragen van
belangstellenden gingen niet
over koetjes en kalfjes, ook niet
over de hertjes en de meeuwen, maar over toerisme, zorg
en financiën. “Het waren goe-

de inhoudelijke gesprekken
met punten die wij zeker zullen meenemen de komende
periode”, aldus Stephan.
“De hoop is dat men zich blijft
realiseren dat wij er voor iedere inwoner zijn en dat de
drempel voor een gesprek
eigenlijk nihil is. Iedereen
kent wel één van onze leden
en anders kent een vriend of
kennis die wel. Maak daarvan
gebruik, zou ik zeggen. Samen
kunnen we meer. Al met al zeker voor herhaling vatbaar”,
sluit hij af.

Vervolg voorpagina
Bewoners Zeeburg willen veilig wonen
Laat de politie dit maar eens
grondig onderzoeken”, zegt
Termes strijdlustig. Hij is overigens gematigd tevreden
over de afhandeling van de
woonstichting.
“Aan de ene kant hebben ze
de bende die achter bleef
snel en goed schoongemaakt
maar als er dan iemand komt
kijken, stelt hij zich niet eens
voor! Dan het feit dat De Key
de deur naar het ‘platje’ waarvandaan we eventueel naar de
naastgelegen huizen kunnen
vluchten, af heeft gesloten
omdat ook deze deur geen
officiële vluchtroute is, heeft
bij ons kwaad bloed gezet. Er
is dus iemand in Amsterdam
die beslist heeft dat deze deur,
die eigenlijk altijd niet afgesloten was, afgesloten moest
worden. Wij zijn een nummer
geworden, we zijn geen mensen meer blijkbaar”, aldus een
emotionele Termes.

Geen brandtrap

De bewoners hebben een medestander in de dienstdoende
bevelvoerder ter plaatse. Hij
vond het ook op zijn zachtst
gezegd ‘raar’, dat de deur naar
het platje afgesloten was/is.
Hij heeft de bewoners de toezegging gedaan dat hij dat
aan De Key wil melden als zij
dat nodig achten. Waarom er
geen brandtrap is en waarom
er geen alarm in het gebouw
is, is een groot vraagteken. De

appartementencomplexen in
Nieuw Noord bijvoorbeeld,
hebben zo goed als allemaal
drie uitgangen. Hier is er maar
een en als die door een calamiteit niet gebruikt kan worden, kunnen de bewoners
geen kant op om het vege lijf
te redden. De bewoners van
Zeeburg willen nu de mogelijkheid dat ze kunnen vluchten als dat noodzakelijk is.
Brandtrap of vluchtroute?

Reactie De Key

Desgevraagd laat woonstichting De Key weten ook
geschrokken te zijn van de
brand. “We zijn opgelucht dat
de bewoners met de schrik
vrijgekomen zijn”, reageert
woordvoerder Floortje Schut
van De Key. “Wij hebben uitgelegd aan de bewoners dat het
trappenhuis en de balkons in
de woningen de aangewezen
vluchtroutes zijn. De deur naar
het platte dak biedt toegang
tot het dak voor vaklieden om
daar reparaties uit te voeren
en is niet bedoeld en niet
geschikt als vluchtroute. Het
gebouw voldoet aan de eisen
van het Bouwbesluit van de
overheid, waarin brandveiligheidseisen zijn opgenomen”,
aldus Schut.
De Key gaat binnenkort met
enkele bewoners in overleg
over mogelijkheden om het
gevoel van veiligheid in het
complex te vergroten.

… was het TV programma
‘Nederland wordt groen’ een
reden om over na te denken. Aan Anita Witzier, Frans
Duijts en Gerard Ekdom werd
gevraagd om met hun gezin
een week lang zo groen mogelijk te leven. Dat betekende de
verwarming op 17 graden, alle
afval scheiden, geen vlees eten
en zo weinig mogelijk water
gebruiken. Vooral de levensstijl
van volkszanger Frans Duijts
verbaasde mij. Hij was koploper in het stroomverbruik met
een binnenzwembad en zes
Tv’s in huis. Toch knap dat hij
mee deed.
Het was grappig om te zien
hoe elk gezin zijn best deed
om te winnen. Zelfs de hond
moest er aan geloven en
mocht geen vlees meer eten.
Iedereen zat in zijn grote huis
onder dikke plaids te bibberen
van de kou. Familie Duijts ging
zover dat de was in de badkuip gedaan werd. Het water
werd later weer in de WC hergebruikt. Dat ging mij iets te
ver. Maar sommige tips ‘laat
de kraan niet onnodig lopen,
gebruik geen plastic tasjes’
waren best bruikbaar.
Deze actie deed mij denken
aan Hans, die jaren terug met
een groepje Zandvoorters
meedeed aan een ongeveer
gelijk project. Ons hele gezin
moest er aan geloven want
manlief was aardig fanatiek.
Niet te lang douchen, minder
lampen aan, geen eten weggooien, de verwarming lager.
Ook wij zaten te bibberen
totdat ik overdag spontaan
de openhaard aanstak. Fout!
Destijds waren er geen kliko’s
om je vuil te sorteren dus alles
werd verzameld.
Wat waren wij blij dat de actie
stopte want het was best afzien. De tik van sparen en zuinig aan doen met het milieu
zit bij Hans er nog steeds in.
Gelukkig heeft hij de uitzending niet gezien. Ik doe dus
niet mee aan de uitdaging om
de gratis app te gebruiken. Ik
heb in mijn leven genoeg aan
deze acties meegedaan.
De verwarming staat
misschien te hoog? Dat
is jammer dan! Mijn tuin
is al groen genoeg.

Nel Kerkman

Pop Up bijeenkomsten
afgesloten met convenant
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Evenementenagenda
MEI 





MEI



23+24 Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort

Naast snackbar
en pizzeria zijn wij
ook een grill room
Maandag 25 en dinsdag 26 mei:

ALLE SCHOTELS € 8,00
(met uitzondering van de
Tasty Corner schotel € 11,00)

Open 7 dagen per week van 12.00 - 23.00 uur
Celsiusstraat 194 | Tel. 023 - 74 31 634
Tasty Corner

24

Zandvoort Alive - Gratis muziekfestival

29

Museumpodium - I Cantatori Allegri in het

strandpaviljoens 14 en 15, aanvang 16.00 uur
Zandvoorts Museum, 20.00-21.30 uur

29-30 Hankook 12H - 12-uurs race op Circuit Park Zandvoort
30

Bomschuit Bouwclub - Jaarlijkse open dag in het
clubgebouw, Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur

30-31 Surffest - Tweedaags evenement bij First Wave

surfschool. Clinics en live muziek bij strandpaviljoen 13

31

10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

31

Rommelmarkt - Theater De Krocht, 10.00-16.00 uur

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
21 mei t/m 27 mei

SHAUN HET SCHAAP: DE FILM (NL)
ZA/ZO/MA/WOE OM 13.30 UUR

WEEKAANBIEDING
Zeebaarsfilet

DE BOSKAMPI’S
ZA/ZO/MA/WOE OM 15.30 UUR

geserveerd met kreeftensaus,
dagverse groenten en friet

DE ONTSNAPPING

voor maar € 12,95

DO/MA/DI 19.00 & VRIJ/ZA/ZO 21.30 UUR

Reserveren tel: 023 - 571 7580

VENTOUX

Ons paviljoen 11 Zandvoort

DO/MA/DI 21.30 & VRIJ/ZA/ZO 19.00 UUR

FILMCLUB:
THE JUDGE
MET ROBERT DOWNEY JR & ROBERT DUVALL

Tuincentrum

Tweede Pinksterdag
geopend
openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

4

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
DE SURPRISE ➔ 4 TM 16 JUNI

Groot assortiment Zomerplanten

RENDEZ-VOUS ➔ VANAF 18 JUNI

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Zandvoortse Courant • NUMMER 21 • 21 MEI 2015

Kleinschalig attractiepark als
vervanging voor de jaarlijkse kermis
Sinds 2011 stond rond de laatste week van juli tien dagen
lang een kermis op het Badhuisplein en de boulevard de
Favauge. Na intensief overleg tussen bewoners, kermisexploitant, VVV Zandvoort en de gemeente is besloten de
kermis te vervangen door een Kids Funpark.
Het funpark voor kinderen
is een kleinschalig attractiepark en vindt van 19 juli tot en
met 9 augustus plaats op het
Badhuisplein. Het evenement
duurt dus drie weken en is een
alternatief voor de kermis, waar
veel weerstand van omwonenden tegen was.

Onvrede

De afgelopen jaren heeft er in
de zomer een kermis op het
Badhuisplein en Boulevard
de Favauge gestaan. Een aantal omwonenden heeft altijd
overlast ondervonden en hun
onvrede geuit over de kermis.
Naar aanleiding daarvan heeft
de gemeente omwonenden

uitgenodigd om, samen met de
exploitant, de VVV Zandvoort
en de gemeente, mee te denken om tot een goede oplossing
voor iedereen te komen.

Kansen

Het Kids Funpark heeft een
familie-uitstraling met kinderattracties zoals een trampoline,
een octopus, schietkraam en
een carrousel. Naast de attracties worden ook eetgelegenheden, zitplaatsen en groenvoorzieningen geplaatst. Het
college ziet met dit evenement,
dat als proef wordt gezien, kansen voor het (verblijf)toerisme
in Zandvoort. Gezinnen met
kinderen zouden mede door

het Kids Funpark langer in
Zandvoort kunnen verblijven.

Regels

Afgelopen week is een informatiebrief verzonden om de omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over
het evenement. Daar blijkt uit
dat de sluitingstijden ten opzichte van de kermis aanmerkelijk zijn aangepast. Zondag
tot en met donderdag sluit
het Funpark om 22.30 uur, op
vrijdag en zaterdag om 23.30
uur. Verder wordt de muziek
en het versterkte stemgeluid
een half uur voor sluitingstijd
stopgezet. Tijdens het evenement geldt een scooterverbod
op en nabij het Badhuisplein.
De afdeling Handhaving van
de gemeente zal ‘proactief’
optreden. Dat wil zeggen dat
Handhaving veelal aanwezig
zal zijn om overtreding van het
verbod te voorkomen.

Zondag eerste editie
Zandvoort Alive 2015
De zomer komt in zicht en dan wordt het weer hoog tijd

voor de feestbeesten van Zandvoort en wijde omgeving
om er op uit te gaan. Komende zondag is dat al te merken

aan de eerste editie van Zandvoort Alive van dit seizoen.
Bij de strandpaviljoens Bruxelles (14) en Mango’s Beach Bar
(15) zal het muzikale geweld weer losbarsten.

Gezelligheid op Zandvoort Alive | Foto: Zandvoortfoto.nl

Zandvoort Alive is al jaren een
begrip in de regio vanwege de
goede Dj’s op dit gratis toegankelijk evenement. Onder andere
de Zandvoortse Dj Raymundo
en Dj Tettero zullen hun kunsten met de draaitafels laten
horen. Zondagmiddag om
16.00 uur is het tijd om de
dansritmes op te pakken en
richting de zomer te dansen!
Zandvoort Alive zal dit seizoen
twee keer bij de bovengenoemde paviljoens georganiseerd
worden. Ruim een maand later,
op zondag 5 juli, is de organisatie weer terug bij Bruxelles
en Mango’s Beach Bar voor deel
twee van Alive. Ook dan zal het
een knallend feest worden, met
onder andere de bekende Dj
Erick E.

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door

Nieuwe voorzitter GOZ

Op de algemene ledenvergadering van Genootschap
Oud Zandvoort op 22 mei
a.s. worden twee nieuwe bestuursleden gekozen worden.
Paul Olieslagers zal worden
benoemd in de functie van
voorzitter en Bert Seubring
in de functie van webmaster.
De algemene ledenvergadering begint om 20.00 uur en
vindt plaats in het Zandvoorts
Museum.

Geen Zwem4daagse
meer

De Zwem4daagse is ooit opgezet door Ankie Miezenbeek
omdat zij vond dat het
hier ook moest zijn. Met
veel enthousiasme werd
zij al jaren daarbij geholpen door Martine Joustra,
de Reddingsbrigade en vele
vrijwilligers. Na ruim 18 jaar
heeft de organisatie van de
Zwem4daagse moeten besluiten het evenement voorlopig niet meer te houden.
Stichting 4daagse Zandvoort
geeft als reden de teruglopende belangstelling en oplopende kosten. “Natuurlijk
gaan we met net zoveel
enthousiasme door met de
Wandel- en Fiets4daagse, de
Sprookjeswandeling en de
Mountainbike4daagse”, zegt
Leo Miezenbeek namens de
stichting. Het is natuurlijk
jammer dat daarmee ook gelijk een einde komt aan het
fenomeen ‘triatlon’. De organisatie dankt een ieder die
zich heeft ingezet voor dit
evenement.

Strandpaviljoen
van het Jaar

De jaarlijkse verkiezing
‘Strandpaviljoen van het
Jaar’ van stichting Strand
Nederland is weer van start
gegaan. Iedereen kan weer
online stemmen op het

strandpaviljoen dat hij/zij
het beste vindt. In 2013 was
het strandpaviljoen Thalassa
in onze gemeente dat in de
provincie Noord-Holland
met die eer ging strijken. Op
de website www.strandpaviljoen2015.nl kunt u weer op
uw favoriete strandstek een
stem uitbrengen. Dat kan
overigens voor alle stranden aan de Noordzeekust
maar ook die in het binnenland, de zogenaamde
‘stadsstranden’. Naast het
beste Strandpaviljoen van
het Jaar, zullen het Beste
Strandpaviljoen per provincie, het Schoonste Paviljoen
en het Beste Paviljoen volgens de Duitse en Belgische
bezoekers bekend gemaakt
worden. De bekendmaking
van de winnaars en de uitreiking van de prijzen vindt
plaats op donderdag 2 juli bij
Paal 17 in Texel.

Een fenomeen

Zondagmiddag trad een fenomeen op tijdens Jazz aan zee
in café Het Juttertje in strandpaviljoen Thalassa. Niemand
minder dan de Nederlandse
boogiewoogie en blues pianist Martijn Schok had zijn
muziekensemble meegenomen voor een spetterend
concert. Schok heeft op de
grootste festivals in Azië,
Noord- en Zuid-Amerika,
Afrika en Europa opgetreden en nu was deze grootheid al voor de vierde keer in
Zandvoort! Als hij zijn vingers
laat spreken op zijn ‘simpele’
piano wordt iedereen stil en
blij! Voeg daarbij de vakmanschap van tenorsaxofonist
Rinus Groeneveld, drummer
Menno Veenendaal, bassist
Hans Ruigrok en de mooie
stem zangeres Greta Holtrop
en de middag kon niet meer
stuk. Geweldig optreden dat
echt om meer vraagt!

Zandvoort Schoon!?
en de overvolle rolemmers
Wat is dat toch steeds met die overvolle rolemmers?

Vogels, honden, katten, vossen hebben wekelijks een feestmaal met als gevolg
een lekkere bende in de straat. Vervolgens bellen inwoners de gemeente dat er
rommel op straat ligt, “logisch, want we hebben veel te weinig aan één bak”.

Wedden van niet? Als je tenminste je glas, karton, papier, kunststof en textiel
Gemeente Zandvoort

gewoon apart inlevert.

Samen houden we zo Zandvoort Schoon!?
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Dier van de week

Bonnie

Voor GROTE BLOEMEN,
kleine bloemen, lieve bloemen...
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden

Grappige
is na een hele tijd weg geweest
te zijn, helaas weer terug gebracht naar het Dierentehuis.
Bonnie was een beetje de baas geworden in huis en bepaalde bij alles hoe dingen gebeurde. Ze viel uit naar andere honden en er konden geen mensen bij haar in de
buurt komen die ze niet kende. Eenmaal in het asiel laat
ze geen probleemgedrag zien. Ze kan met andere honden
overweg, is lief voor alle medewerkers en loopt met iedereen makkelijk mee. Ze is niet gewend om met katten om
te gaan. Ze kan alleen zijn en kent de basis commando’s.
Ze staat hier met veel hondenvriendjes op het veld en
dat gaat prima. Ze moet regelmatig geborsteld worden
en kan soms ook wel een trimbeurtje gebruiken!
Bonnie is zeker geen beginnershond: ze heeft een duidelijke leider nodig. Deze vrolijke dame houdt van lange
wandelingen. We zoeken voor haar een consequente en
sportieve baas zonder kinderen.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur
Tel. 5713888 - www.dierentehuiskennemerland.nl.

• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

 023-5730962

BEDRIJVENGIDS pagina

Alle pasta’s en pizza’s € 10

Pinkstermenu

Voorgerecht naar keuze
Hoofdgerecht Pasta of Pizza naar keuze
Dessert naar keuze
€ 25,00

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Bij inlevering van bon uit de krant wordt
een kopje koffie of thee aangeboden

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Teken de petitie voor windmolens
in gebied ‘IJmuiden-Ver’
In Zandvoort is een grote handtekeningenactie gestart te-

gen de komst van windmolens vlak voor de kust. Met de

kreet ‘Ver-Zet windmolens’ wordt gevraagd om een petitie
te tekenen die voorstelt om de windmolens in het gebied
IJmuiden-Ver te plaatsen.

Albert Korper van de stichting
Vrije Horizon heeft laten berekenen dat IJmuiden-Ver een
veel beter gebied is, veel minder
in het zicht en met meer wind.
De kost zijn weliswaar 2% hoger,
maar het schaadt daarbij niet
de natuur en de werkgelegenheid langs de kust, zoals in het
geplande gebied binnen de 12
mijlszone voor de Zandvoortse
kust.

De vorige grote handtekeningenactie in Zandvoort heeft als resultaat gehad dat de windmolens
verder weg zijn geplaatst. Dus
het heeft wel degelijk zin om te
tekenen!
Op de Facebook pagina Vrije
Horizon staat meer uitleg over
deze actie en vindt u de link naar
de petitie. Ook is er een handtekeningen formulier beschikbaar dat

kan worden uitgeprint. Het doel
is om zoveel mogelijk mensen te
bereiken.
“Het is zo belangrijk voor de
uitstraling en economie van
Zandvoort, dat de bewoners naar
buiten komen en hun mening laten horen. Samen zijn we sterk en
maken we een vuist tegen windmolens dicht bij de kust. Minister
Kamp mag zijn plannen niet door
de Tweede Kamer drammen”, aldus een woordvoerder van de
actie.
Het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu organiseerde afgelopen
dinsdag in Noordwijk een inloopbijeenkomst over het voornemen
tot aanwijzing van de gebieden
binnen de 12 mijlszone. Een
groep bezorgde ondernemers en
bewoners, maar ook raadsleden
en wethouders van Noordwijk,
Zandvoort en Katwijk waren aanwezig om hun zorgen te uiten en
ongenoegen kenbaar te maken.

Tent 6 verrijking voor
Zandvoortse strand
Sinds 2 mei is in Zandvoort de nieuwe strandtent Tent 6 geopend. De Zandvoortse Kim
Rijnders en haar partner Jasper Jansen hebben paviljoen 6, voorheen Que Pasa, omgetoverd tot een gezellige huiskamer aan zee.

Kim en Jasper met hun kinderen voor hun eigen strandtent

Kim heeft jarenlange horecaervaring opgedaan bij onder andere club 11 en Trouw
Amsterdam. Jasper was chefKok van LAB111 en Café Colette
in Haarlem. Bij Tent 6 kun je
goed eten voor een eerlijke
prijs in een fijne omgeving. Op
de Mediterraans georiënteerde
kaart staan veelal lokale, gezonde en dagverse producten
die waar mogelijk biologisch
zijn. Het verhaal achter de producten die verkocht worden is
belangrijk, maar de smaak gaat
boven alles.

Vanaf 09.00 ‘s ochtends kan je
al terecht voor een heerlijk ontbijt met verse smoothies, huisgemaakt muesli, biologische
yoghurt of vers fruit. Uniek aan
Tent 6 is de saladebar waar je je
eigen salades kunt samen stellen met diverse soorten groenten, granen, zaden, noten, dressing en eventueel kaas, vlees of
vis. Naast de salades is er een a
la carte kaart menu voor lunch,
borrel en diner en regelmatig
wordt de barbecue aangestoken.
Naast al die heerlijkheden kan

je deze zomer bij Tent 6 yogalessen volgen, je onder handen
laten nemen door een masseur
of op zondag genieten van live
muziek. Tent 6 vraagt een eerlijke prijs en wil vooral niet te
duur zijn. Zo staan er op de bar
karaffen met smaakjeswater
die gasten gratis kunnen pakken. Dat scheelt weer een heleboel gesjouw met water in
de strandtas. Tent 6 is no-nonsense en wil een huiskamer
bieden, maar dan op het strand.
De plek waar je deze zomer wilt
zijn dus!

De stemronde is geopend!
Stemmen 18 t/m 31 mei
Breng tussen maandag 18 en zondag 31 mei jouw stem
uit door het liken van één of meerdere ideeën op

www.popupzandvoort.nl/stemmen.
Het idee met de meeste stemmen krijgt voor maximaal
3000 euro aan compensatie in de kosten van het evenement,
de nummer twee krijgt maximaal 2000 euro
en de nummer drie maximaal 1000 euro.

1e plaats: € 3.000
2e plaats: € 2.000
3e plaats: € 1.000
Namens alle deelnemers van het Pop Up Zandvoort
Weekend van 19 t/m 21 juni: alvast bedankt voor je stem!
De prijswinnaars worden bekendgemaakt op maandag 1 juni.
Hieronder de ideeën waarop gestemd kan
worden (op volgorde van binnenkomst):
1. MIDZOMERNACHT DANSLOOP - Annette Wassink
2. TOM’S CURRYWORST - Tom Bertram
3. WERELDRECORD HARINGHAPPEN - De Zeemeermin,
Kroon Vis, Vis van Floor, Van Dam Vis, Berg Vis, Guijt Vis,
Boudewijn Visservice
4. MEGA STREET SLIDE - Anoek Weijers van Straten
5. LUXE WINKEL IN NO-TIME - De Goede Buur
6. ZANDVOORT 3D - Patrick Kool
7. BUITENEXPOSITIE ZANDVOORT - Egbert van der Vliet
8. DZWF WIELERRONDE - DZWF (De Zandvoortsche Wieler
Federatie) - Rutger Groot en Richard Veenman
9. SEGWAY THE FUNWAY - SegTours
10. SOUL IN A BOWL - Little Jamaica Bistro
11. GLOW IN THE DARK (NEON) BEACHVOLLEYBALTOERNOOI
- Fit at the Beach & Strandpaviljoen Storm
12. WIJN AAN ZEE - Kristi Gansner
13. MENSELIJK LINT TEGEN WINDMOLENPARKEN - Albert Korper
14. BNB POP UP AAN ZEE: SLAPEN IN WIGWAM OP HET STRAND
- Smiling Host & Havana aan zee
15. BEACH THROWDOWN - The Spot Beach Club & CrossFit Spaarne
16. GEZELLIGHEID BIJ EETCAFE ’T SAND - ’t Sand
17. A STAGE ON THE BEACH - Saskia Wempe
18. MIDSUMMER NIGHT - Holland Casino Zandvoort
19. DE TRAVELBAR - Michèle Oudenaarden
20. CRAZY PIANO’S - Maurits van Rijswijk
21. POP UP ROUTING - Vlugfashion menswear
22. CINEMA DISCO OUTDOOR - Café Laurel & Hardy
23. MIDZOMER-SPECIAALBIER-FESTIVAL - Wapen van Zandvoort
24. ZOMER FESTIVAL ZANDVOORT - Cgc Tropical Events
25. VINTAGE FOTO - Patricia Ramaer Fotografie,
Vintage Fotostudio, Onno van Middelkoop Fotografie
26. MOVIE NIGHT ON THE BEACH - Clv-Amsterdam
en Bad Zuid Zandvoort
27. KERKPLEIN OP STELTEN - Café Koper, Restaurant XL,
Pizzeria Andrea, Bakkerij Van Vessum, Hema,
Sportcentrum Kenamju, Nop Productions, Strandactief
28. FOOD CIRCUS - Davey Mell & Donny van den Horn
29. VOOR ZANDVOORT, DOOR ZANDVOORTERS
- Café Neuf & Chin Chin
30. ZANDVOORT LOOPT VOOR FREE A GIRL
- Stichting Zandvoort Loopt
31. FEEST VAN HET LICHT - Café Anders
32. DE RUILWINKEL VAN SINKEL - M. Meier Adegeest
33. HET RAAM VAN ZANDVOORT - Wim Brugman
34. SHISHA CHILL AREA OP HET STRAND - Tom Hemelt
35. BEACH WARRIORS – THE TRAVELLING POP UP STORE
- Scotch & Soda BV en Tijn Akersloot
36. LIVE ACHTER DE BAR - Onair-Events
37. SLEEP-OVER @ SEA - Safari Club Zandvoort
38. ZANDVOORT LENTE SESSIE - Ajuma
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Zorg Service Zandvoort
Huisarts -

Tandarts -

Fysiotherapie

Alles onder één dak

www.hcz.nl

IS OPEN
www.tandartszandvoort.com

Kalfslende met tonijn mayonaise en radijs pickles

www.fysiozandvoort.nl

Mevrouw A. Azari

3 GANGEN DINER € 29,50 P.P.
FLES HUISWIJN KADO BIJ 2 PERSONEN

of

Gebakken makreel met gemarineerde spinazie

Vanaf heden is ons
team uitgebreid met een
specialist implantologie
en tandvleesproblemen.

Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com

Bavette met groene zomergroenten en smashed potatoes
of

Zeebaars met venkel, rucola en antiboise
Créme brulee
of

Witte chocolade cheesecake

Dit aanbod geldt tot en met 31 mei

Boulevard Paulus Loot Strandafgang 6 | 2042 AD Zandvoort
www.tent6.nl | 06 - 41 31 35 15

De Seniorenvereniging Zandvoort
Zin in een spelletje Jeu de Boulen
op donderdagmiddag 28 mei?
In het kader dat bewegen goed is voor de mens
organiseren wij in samenwerking met de
Jeu de Boules vereniging Zandvoort een gezellige
speelmiddag aan de Thomsonstraat 3, in Zandvoort.

Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer
het u het beste uitkomt”

Huishoudelijke zorg: professionele en
betrouwbare hulp bij het huishouden

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij
geheugenproblemen en gezelligheid met
dorpsgenoten.

Afdeling Zorgbemiddeling van Amie:
“Wij beantwoorden al uw vragen over wonen,
zorg en welzijn”

Amie, de vertrouwde
Wonen & Zorg: Een appartement
zorgaanbieder in de gemeenten en zorg in een van onze uniek
Zandvoort en Bloemendaal:
gelegen woonzorgcentra.
Thuis & Zorg: Zorg vanuit onze
kleinschalige wijkteams, in
onze ontmoetingscentra of de
aanleunwoningen.
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Kortdurend verblijf: Een verblijf
na opname in het ziekenhuis, ter
ontlasting van uw mantelzorger of
in de laatste levensfase.

Welzijn & Gemak: Deelname
aan activiteiten, hulp bij het
Informatie:
boodschappen doen of begeleiding zorgbemiddeling@amie.nl
naar het ziekenhuis.
Tel. 023 - 574 16 37

Onder deskundige leiding kunt u van 14 - 16 uur
met deze sport kennis maken. De toegang is gratis.
Graag aanmelden op telefoonnummer 023-5716316
of per mail: jopie.dalman@casema.nl
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Ouders doodzieke Flynt:
“Steun was hartverwarmend”
Het zal je maar gebeuren. Van de ene op de andere dag krijg
je de boodschap dat je kind kanker heeft. Het overkwam

het Zandvoortse stel Mirjam Hoogerman en Meeuwis de

Weerd. De grote steun die zij kregen van apotheker Mulder
is onvergetelijk voor ze.

Flynt en zijn ouders

Begin november 2014 werd bij
hun drie jaar oude zoontje Flynt
acute myeloide leukemie (AML)
geconstateerd. De periode die
volgde was er eentje van langdurige ziekenhuisopnames in
het VUmc in Amsterdam, chemotherapie en een heleboel
angst.
Mirjam: “Je wereld stort in, je
leven staat op zijn kop. Je kunt
niet meer denken en normaal
functioneren. Je ziet je kind
vechten tegen zijn ziekte. Al
die chemo’s waren heel zwaar.
Kinderen kunnen, zo zei men, de
belasting van hele zware chemo beter aan dan volwassenen.
Alles wat Flynt aan chemo heeft
gehad, dat zou mijn lichaam
niet aan gekund hebben.”
Ze vervolgt: “Gelukkig had mijn
baas begrip voor mijn vreselijke situatie. Ik kreeg verlof om
er helemaal voor Flynt te zijn.”
Meeuwis moest behalve vechten voor zijn zieke zoon, ook
vechten tegen de muur van
regeltjes en onbegrip bij het

UWV. “Ik ben werkloos en moet
daardoor elke week solliciteren.
Ik heb bij het UWV aangegeven
dat ik elke dag in het ziekenhuis
zat en dus onmogelijk ook nog
eens een baan kon zoeken. Dat
wilde men bij het UWV maar
niet begrijpen.”
Begrip en steun was er wel van
de buurt waar ze wonen. Buren
hebben geld ingezameld voor
een tablet voor Flynt, waarmee
hij in het ziekenhuis kon spelen.
“En ze kwamen bijvoorbeeld zo
maar spontaan een heerlijke
biefstuk brengen ‘omdat we
dat nodig hadden’. En de kapper
waar Flynt altijd kwam (als kind
had hij een flinke bos met haar)
kwam met een grote politieauto aanzetten. Dat heeft ons veel
positieve kracht gegeven.”
De belangrijkste steun kreeg
het geteisterde paar van Hans
Mulder en zijn team van de
Zandvoortse Apotheek op het
Raadhuisplein. Miriam: “Naast
alle stress en emotie heb je ook
nog eens de zorg voor alle medi-

cijnen die Flynt dagelijks krijgt.
Dat waren er in het begin zoveel, daar kom je bijna niet uit.
Maar dankzij de hulp en inzet
van de apotheek is dat allemaal
goed gekomen. Mulder en zijn
medewerkers hebben de medicatie, waaronder dagelijks ‘vers’
bereide medicijnen, helemaal
verzorgd. Wij konden letterlijk
dag en nacht, werk- feest- en
weekenddagen rekenen op de
hulp en ondersteuning van het
apothekersteam. Mulder regelde ook alles met de zorgverzekeraar als er problemen waren
met de vergoeding. Zelfs de
doktoren in het ziekenhuis waren diep onder de indruk van de
manier waarop de mensen van
de apotheek ons bijstonden. Wij
vinden dat ze een lintje moeten
krijgen. Wat een kanjers!”
Meeuwis vult aan: “Wat zij
voor ons hebben gedaan, dat is
echte steun. Mulder vond het
heel gewoon. Hij zei een keer
tegen ons: ‘Dit is mijn roeping.
Wij maken medicijnen om
mensen beter te maken, niet
om ze alleen maar af te geven
over de toonbank’. Wij waren
er nogmaals diep door getroffen. En zoals mijn vrouw al zei,
zij verdienen in onze ogen een
onderscheiding. Het enige wat
wij hebben kunnen doen is het
apothekersteam als dank een
etentje aanbieden. Dat verdienen ze allemaal.”
Inmiddels gaat het gelukkig
de goede kant op met Flynt.
Miriam: “We zijn er natuurlijk
nog lang niet, maar de eerste
hobbel is genomen. Hij is thuis,
bouwt van Lego raceauto’s (zijn
grote passie) en slaapt gelukkig goed. Wel blijft hij onder
controle. Hij doet mee aan een
vervolgonderzoek. Daar zijn we
heel blij mee. Langzamerhand
komt er weer wat rust in ons
gezin en kunnen Meeuwis en ik
gaan proberen ons leven weer
op te pakken.”

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Overwegend droog,
zonnig en koel meiweer
Het is hier al eens vaker naar voren gekomen dat de

maand mei tegenwoordig zelden een langdurige fase
met grandioos weer oplevert. Hoe dit exact komt is niet

aan te geven, maar kennelijk lukt het niet om een stabiel hogedrukgebied op de juiste plaats voor langere
tijd te ‘claimen’.

In feite kunnen we dit ook
concluderen voor de zomers
van de voorbije pakweg tien
jaar. Toch is het huidige meiweer niet heel belabberd ofschoon we net een paar dagen hebben (gehad) waarop
het tot regen komt/kwam.
Er is een weersverbetering
aan zet en de komende dagen
wordt het daarbij ook weer
zachter. Op vrijdag waagt het
kwik op Zandvoort een avontuurtje richting de grens van
17 graden. Vervolgens komen
de maxima weer wat lager uit
door een meer noordwestelijke luchtaanvoer.
De regenperikelen zijn voorlopig even voorbij maar op
zaterdag kan een zwak front
ons schampen met als resultaat mogelijk een kansje op
wat natte druppels. De wind
neemt dan ook even flink toe.
Vervolgens zien we een uitloper van het Azorenhoog zich
meer uitbreiden tot over onze
omgeving.
Op de maandag kan een verstoring nog even voor meer
wolken en enige tijd lichte
regen zorgen. Het licht labiele weerbeeld dat tot in

de laatste meiweek zou kunnen aanhouden, is best redelijk. De meeste tijd blijft het
droog (mei wordt in onze
contreien weer een te droge
maand) met flinke zonnige
perioden. De ligging van het
hogedrukgebied met het accent vooralsnog west van ons
zorgt ervoor dat de stroming
aanlandig blijft.
Door de koele instroom
van over zee behoeven we
geen toptemperaturen te
verwachten in ZuidwestKennemerland en de rest
van West-Nederland. Eerst
als het hoog zou gaan doorschuiven richting Scandinavië
of de Baltische Staten kan een
noordoostenwind warmere
lucht gaan aanvoeren met
maxima tot 20-22 graden.
Dat zou een optie kunnen
zijn voor de slotfase van mei.
Meestal dient zich dan beter
weer aan met een flinke lift
van de temperatuur. In 1982
resulteerde dit zelfs in een
warmtegolf die tot 5 juni
duurde.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

14o

16o

15o

15o

Min

8o

10o

10o

9o

Zon

90%

90%

85%

80%

Neerslag 30%

20%

35%

25%

Inschrijving Timmerdorp 2015
De inschrijving voor de 4e editie van het Timmerdorp Zandvoort zal op zaterdag 30 mei

plaatsvinden. De eerste 150 kinderen die zich in strandpaviljoen Beach Club Tien inschrijven, zijn verzekerd van deelname.
Voor veel kinderen tussen de
7 en 12 jaar is het de leukste
week van het jaar. Dit jaar
vindt het Timmerdorp plaats
van 4 tot en met 7 augustus
op de bekende locatie naast

parkeerterrein De Zuid. Het
centrale thema van deze 4e
editie is het Wilde Westen! De
inschrijving in Beach Club Tien
is tussen 10.00 en 12.00 uur. Zit
je net buiten die 150 kinderen

en vind je het jammer dat je
niet mee kan doen, dan kan
je op de reservelijst geplaatst
worden. Als iemand afzegt,
heb je alsnog kans om ingeloot
te worden.

Wind

w. 4

zw. 3-4 var. 3-4 var. 3-4
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Zandkorrels
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouwen renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie:
€ 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl

Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt zoveel
meer kleur. Al vanaf
202,50 euro per kwartaal
(om de week).
Vanaf vijf afgesproken
lessen fikse korting.
Nog enkele uren vrij.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
..................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Te huur: Zomerhuis
met eigen opgang
Per direct te huur
aangeboden gestoffeerd
zomerhuis. € 700,per maand excl. Glw.
Tel. 0628787237
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie, voetmassage, pijnlijke likdoorns/
eeltpitten, anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
....................................................
Vetrolletjes?
Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

8,00

10,50

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................

Introductieavond
Shiatsu
Donderdag 4 juni,
aanvang 19.00 uur.
Heeft u gezondheidsklachten?
Kom en kijk wat Shiatsu
voor u betekenen kan.
Gratis toegang.
www.muyaki.com
Aanmelden:
06-19992616
....................................................

Gevraagd:
In de buurt van
NS Station Zandvoort
afgesloten GARAGE
(geen erfpacht).
Prijs maximaal
€ 1.000,- per m2.
Info: info@rieslinghuis.nl
- tel: 06-53239405
....................................................
31 mei:
Rommelmarkt
in De Krocht.
Aanmelden:
06-19427070.
6 juni is er weer een
kofferbakmarkt op
het Gasthuisplein.
Aanmelden via
www.onair-events.nl
....................................................
Garage te huur
in Van Galenstraat.
€ 100 per maand.
Tel. 5730577

Geen inspiratie voor een
kinderverjaardagsfeestje?
ONAIR-Events heeft
diverse mogelijkheden!
Schatzoeken puzzeltocht piraten picknick prins/ prinsessen
picknick
of een feestje op maat..
Meer informatie op
www.onair-events.nl
of bel 06-19427070
....................................................
MEER BEWEGEN
Kom tennissen –
handballen - bij
Zandvoortse
Sportcombinatie
Contributie € 58.per jaar (tennis)
Ook baanhuur mogelijk;
zie website of
bel R. Lembeck
06-53835611
....................................................

Te huur voor
jonge vrouw:
gemeub. 2-kamerapp.
voor korte
of langere tijd.
€ 600 p.m. incl.
gas-water-licht en wifi.
Tel. 5715772
of 06-14842903
....................................................

Wegens
verhuizing te koop:
droogmolen zgan €35
– 4 stalen stoeltjes €40
– buitenlampen €20
– elektr. heggeschaar €40
– salontafel beige/geel €50
– laminaat kers 25m2 teab
– zonnescherm or.wit/
str. met kap 4m30 €50
– 50 golfballen €10.
Tel. 5718322

Zandvoortse Courant • NUMMER 21 • 21 MEI 2015

Medewerkers verwend op
Dag van de Verpleging

‘Muziek in Huis’ met
Quatriola Ensemble

Vorige week dinsdag 12 mei was het ‘Dag van de Verpleging’

Afgelopen zondag organiseerde Amie Ouderenzorg in Zorg-

Alle medewerkers werden door een aantal actieve Zand-

treden van het jeugdige ensemble Quatriola. De vele gasten

voortse ondernemers eens extra goed in de watten gelegd.

centrum A.G. Bodaan in Bentveld een perfect concert en opin A.G. Bodaan wisten het optreden zeer te waarderen. Het

optreden werd op verzoek van Amie georganiseerd door de

Vakantiefoto’s

Na het afronden van hun
Master studies aan het conservatorium ontdekten Gemma
Tripiana (fluit), Matteo Costanzi
(hobo), Maria Rosaria Della
Ragione (klarinet) en Clara Alija
(fagot) dezelfde liefde te hebben voor kamermuziek en te
worden verbonden met elkaar
door hetzelfde verlangen om
wat “frisse lucht” op het podium
te brengen. Zo is het Quatriola
Ensemble ontstaan. Wat dit en-

Even geleden stond er in de
Volkskrant een artikel over
‘plichtmatig’ vakantiefoto’s kijken. Dat wanneer degene die
weg is geweest altijd vol trots
de 287 tellende fotokiekjes wil
laten zien. Vaak omlijst met verhalen over dat ene mooie steegje
of dat prachtige snuisterijtje,
waarin degene die de foto’s moet
bekijken amper interesse heeft,
verplicht mee kijkt en eigenlijk
geen idee heeft waar het over
gaat. Een soort dodelijke mix van
desinteresse en jaloezie.

Stichting Muziek in Huis en duurde twee keer een half uur.

Bij de kapper en massage

Een masseur, een schoonheidsspecialiste, een kapper en een
pedicure boden vrijwillig hun
diensten aan om het personeel
te verwennen. Ook konden de
werknemers deelnemen aan
verschillende workshops met
een visagie, een kleurenconsult
of tarotkaarten lezen. En in de
entreehal van Huis in de Duinen
waren er voor de medewerkers
heerlijke smoothies en cupcakes
beschikbaar. Een heel scala aan
leuke activiteiten dus voor de

vele trouwe medewerkers van
Huis in de Duinen, die nu eens
onverwachts op een leuke manier verwend werden.
Natuurlijk werd dat door de altijd zorgzame medewerkers ten
zeerste gewaardeerd. Je kon zien
dat zij met veel plezier genoten
van al het aangebodene. Daarom
ook zeker een groot compliment
voor de ondernemers die voor
hun attent signaal richting de
medewerkers zorgden.

semble bijzonder maakt, is de
verscheidenheid van repertoire
en de bezetting. Het Quatriola
ensemble biedt thematische
programma’s zodat het publiek
kan genieten van originele werken en andere muziek die voor
verschillende bezettingen voor
deze instrumenten zijn gecomponeerd. Zoals al eerder in de
A.G. Bodaan gebeurde was ook
dit optreden zeer verrassend en
plezierig.

Huiskamermuziek in de Bodaan

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Bakkerij van der Werff
Naam
Locatie
Tekst
Maker
Bijzonderheden

: Bakkerij van der Werff
: Kerkstraat 12
: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR
W.VAN DER WERFF OUD 3 JAAR
12 JANUARI 1907
: T. Lavertu sr.
: Steen in het bezit van Zandvoorts Museum
Kerkstraat 12-12 A (1800) winkel-woonhuis staat
Op de gemeentelijke monumentenlijst

Heropening Brood en Koekbakkerij

In een advertentie uit 1934 staat het volgende te lezen:
Aan het Zandvoortse publiek en bovenal aan mijn
geachte afnemers als depôthouder voorheen, deel
ik u mede dat mijn overgrootvader G. van der Werff
de in 1746 opgerichte broodbakkerij in perceel
Rozennobelstraat 19, gedreven door mijn vader en
grootvader Jb van der Werff tot 1884, door mijn vader
L. van der Werff tot 1903 en door mij tot 1912, heden
door mij opnieuw in werking zal worden gesteld. Ik
hoop het steeds genoten vertrouwen opnieuw te mogen bevestigen en beveel mij minzaam in de gunst
aan voor levering van prima brood etc.
Jb. Van der Werff

Een beetje lachen moest ik wel.
Misschien gewoon zeggen dat
je niet wilt kijken? Als het inderdaad om jaloezie zou gaan, dan
is dat jammer. Eerlijk is eerlijk, je
hebt er iets mee of niet. Maar
dat geldt voor zoveel dingen!
In plaats van de woorden ‘foto’s
kijken’, kunnen gegarandeerd
ook vele andere onderwerpen
ingevuld worden, vermoed ik.
Iedereen zal ongetwijfeld weleens iets vertellen waar de ontvanger minder mee heeft. Alleen
wordt het dan als een soort van
vanzelfsprekendheid gezien
dat je het aanhoort. Is het geen
kwestie van geven en nemen?
Omdat het leuk is, omdat jij ook
geïnteresseerd bent in wat de
ander bezighoudt. En omdat
begrepen wordt wat het voor de
ander betekent.
De Britse filosoof Bertrand
Russell schreef ooit dat jaloezie
één van de machtigste oorzaken van verdriet is. Dat heeft
trouwens niet altijd alleen een
materialistische reden, ook om
wat de ander gewoonweg niet
wordt gegund.
Gelukkig kan het ook anders.
Zoals in ons geval, afgelopen zaterdag, met lieve, oprecht geïnteresseerde mensen. Wat een heerlijkheid is dat. Samen onze beider
fotoboekwerken door struinen,
en verhalen laten samensmelten.
Jezelf mogen zijn. Uiteindelijk wil
iedereen datgene vertellen wat
ze meemaken, waar ze over dromen, gepassioneerd door raken
of waar ze donsjesblij van worden. Openstaan voor elkaar, dat
is toch waar het om draait?
Herkenning hierin zal zeker
binden, dan vind je elkaar.
En anders? Dan blijf je beleefd sociaal.

Mandy Schoorl

en o.a. in Huis in de Duinen werd bij deze dag stilgestaan.

Column
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EXTRA OPEN: 25 mei 2e Pinksterdag
11.00-17.00 uur

De Seniorenvereniging Zandvoort
*(Actie niet geldig i.c.m. andere acties
en voor aanbiedingsschoenen)

.DPSHHUHQUHFUHDWLHVSHFLDOLVW
Ruim 20.000 m2 Campers - Caravans - Vouwwagens - Kampeer- & recreatie artikelen

Beeklaan 18a-24a 2191 AB Hillegom-De Zilk - 0252-536088
w w w. d e j o n g r e c r e a t i e . n l

Op maandag 31 augustus gaat onze
5-daagse busreis naar België.
We verblijven in een gerenoveerd landhuis in het hart
van de Ardennen en we maken verschillende excursies.
De prijs bedraagt € 458,50 per persoon op basis
van een 2-persoonskamer.
Bent u geïnteresseerd?
Vraag dan naar de uitgebreide
folder op 023-5718205
(ma t/m vr van 9-11 uur)
of mail naar
els.kuijper@hotmail.com

Mededeling aan
alle inwoners
van Zandvoort
en omgeving
Op 29 en 30 mei, zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

‘Hankook 12h Zandvoort’ plaatsvinden.
Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland
d.d. 4 februari 2011 afgegeven definitieve beschikking WM,
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement
zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit
hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
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10 jaar terug in de tijd
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Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10 jarige bestaan van de Zandvoortse Courant blikken wij wekelijks terug
in de tijd en kijken wij wat er tien jaar geleden in de krant stond. Deze keer is de keus
gevallen op het artikel uit week 16, 2005 over de ‘Week van de Zee’.

Week van de Zee 2005 Zandvoort
pakt groots uit!
In 2005 wordt het landelijk evenement Week van de Zee

langs de hele Nederlandse kust georganiseerd. Tijdens
deze week besteedt men op allerlei manieren aandacht
aan de zee en het strand.

De vlag van de Week van de Zee

Zandvoort doet dit jaar voor
het eerst mee aan de Week
van de Zee en de organisatie pakt het groots aan.
Inwoners, ondernemers én de
gemeente werken enthousiast samen aan de invulling.
Het motto is: ‘Er is maar een
week van de zee, maar de zee
is elke week van Zandvoort’.
Met gedichten en zeeliederen opent Zandvoort de Week
van de Zee. De ceremonie
start op het Badhuisplein in
Zandvoort, nabij de strand-

afgang richting Juttersmu-ZEEum.

Week van de Zee 2015
is weggespoeld

Na 10 jaar is het jaarlijkse evenement de Week van de Zee uit
de evenementenkalender verdwenen. Sterker nog het hele
evenement wordt niet meer
in Nederland gevierd alleen de
Belgen zetten de traditie voort.
Stichting Noordzee die het evenement organiseerde laat in
een brief uit 2009 weten dat

het financiële draagvlak erg
smal is geworden omdat het
steeds moeilijker wordt om
vanuit de afzonderlijke kustgemeenten en kustprovincies
subsidies te verkrijgen. Ook
het rijk en de provincies stellen geen middelen meer beschikbaar omdat zij vinden
dat ondersteuning van de
Week van de Zee vanuit de gemeenten moet plaatsvinden.
De laatste drie jaar bleek deze
opvatting bij gemeenten en
provincies moeilijk te doorbreken waardoor de financiering steeds meer onder
druk is gekomen. Na 8 schitterende edities van de Week
van de Zee in Nederland gooit
ook Stichting De Noordzee de
handdoek in de ring. Sinds
2010 wordt nergens meer
een Week van de Zee georganiseerd.
Als je het programma van
deze speciale week in de
krant 2005 leest zou je weer
opnieuw met dit leuke en
leerzame evenement kunnen beginnen. Met een
kleine aanpassing aan het
draaiboek en motto zou dit
evenement zo van start kunnen gaan. Misschien een herkansing op de evenementenkalender 2016?

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

BIOLOGISCHE MARKT / ONTPOPT
Hoe zat het ook al weer met de Biologische Markt?
Helaas door velen met mij node gemist. De terugkeer werd op de voorpagina van deze krant begin dit jaar
aangekondigd. Na menig tevergeefs bezoek aan het plein waar de markt zou komen ging ik de woensdag voor
Hemelvaartsdag maar weer eens langs bij het Gemeentehuis. Een zeer behulpzame mevrouw achter de receptie balie bracht mij in contact met Hillie Jansen. Zij had zich sterk gemaakt om de markt terug te krijgen.
Dat is niet gelukt.
Eerdaags verdween de Biologische markt omdat de marktkooplieden niet wilden verkassen naar een ander
plein. Een zogenaamde patstelling want de Gemeente wilde het plein voor de HEMA leeg hebben waar de markt
van meet af aan stond. Exit de markt. Is er niet iemand in Zandvoort die iets ziet in een Biologische Winkel?
Er staan panden genoeg leeg. Volgens mij is daar zeker een markt voor.
Na de teleurstelling over de definitieve teloorgang van de Biologische Markt bracht ik een bezoek aan de tentoonstelling Ontpopt in het Zandvoorts Museum. Daar wordt een mens weer helemaal blij van het veelzijdige
kleurrijke werk gemaakt door hedendaagse Pop Art - kunstenaars. Nog tot en met 21 juni aldaar te zien.
Zeer aanbevolen.
Greet Burger - Zandvoort

´t Wapen van Zandvoort bestaat in 2015 maar liefst 125 jaar.
Ter gelegenheid daarvan is er het hele jaar van alles te beleven.
Brigitte en Rob, de huidige eigenaren, willen door middel van
redactionele advertenties laten zien dat ´t Wapen ouderwets
bruist als gezellige bruine kroeg en als smaakvol restaurant.

Twee gastkoks
achter elkaar
Een van de succesvolle activiteiten die ´t Wapen regelmatig organiseert is Look Who’s Cooking. Een speciale gast gaat dan koken voor een select gezelschap.
De komende maand zijn er maar liefst twee kookspecials. Op 4 juni bereidt Rian de Boer, de zoon van een
oud eigenaar, een heerlijke maaltijd en een week later
verzorgt Marcel Arends met vrienden een diner met
als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor AMREF
Flying Doctors in Kenia.
Donderdag 4 juni keert Rian
de Boer (30) terug op de
plek waar hij als kind van
vijf werd meegenomen
door zijn vader Theo, die
daar toen als oud-eigenaar achter de bar werkte.
De kleine Rian keek in de
keuken hoe de toenmalige
kok Stef het eten bereidde.
Dat heeft zoveel indruk op
Rian gemaakt, dat hij besloot ook kok te worden. Zo heeft hij
o.a. gewerkt bij de Albatros en bij Neuf. Vorig jaar besloot hij
een carrièreswitch te maken: sinds een jaar heeft hij zijn eigen
marketingbedrijf. Zo werkt hij nu mee aan Pop Up Zandvoort. Op
4 juni wil hij samen met een paar vrienden een klassiek menu
op tafel zetten met een knipoog naar de jaren ´80.
Op 11 juni staat Look Who’s
Cooking in het teken van
Marcel Arends deelname
aan de Kenya Classic, een
fietstocht op mountainbikes door Kenia. Marcel
doet daar aan mee
met negen collega´s
van de RAI, waar deze
Zandvoorter werkt. Om
het benodigde sponsorgeld bijeen te krijgen bedenkt
Marcel allerlei acties, waaronder dus een avondje eten maken
in ´t Wapen. Een van zijn medefietsers is actief in de keuken en
Marcel zorgt voor de bediening. Op het menu staan gerechten
die iets met Afrika te maken hebben, zoals gefrituurde sprinkhanen en kipcurry en viscurry op Keniase wijze bereid. De kosten
voor dit Flying Doctors-diner bedragen 30 euro. En zoals gezegd:
al het geld komt in de pot voor Kenia. Reserveren bij ´t Wapen of
via www.kenyaclassic.com/marcel-arends.
Er is trouwens in juni elke week wel wat te doen rond´t
Wapen. Naast twee maal Look who´s cooking, is er op 6 juni de
Kofferbakmarkt, 12 juni kun je op het Gasthuisplein genieten
van de Theo Hilbers Vismaaltijd, 21 juni komen de bierliefhebbers
aan hun trekken tijdens het Speciaal Bier Festival, met als extra
attractie een speenvarken aan ´t spit. Van 26 t/m 28 juni, tijdens
Culinair Zandvoort, zal ´t Wapen haar gasten op een aangename
manier verrassen…
Zo is er komende maand altijd wat te beleven rond ´t Wapen!
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 21 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 20 en
de verdere in week 20 door het college genomen besluiten
zijn in week 21 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadscommissies

De raadscommissie Ruimte en Economie komt bijeen op
21 mei 2015
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

De voorzitter voornoemd,

Concept jaarrekening en jaarverslag Paswerk 2014
Quarles van Uffordlaan 21 (onder voorbehoud)
Jaarverslag en jaarrekening 2014
Lijst ingekomen post
Verslag 21 april 2015

dhr. N. Meijer

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De vergadering begint om 20.00 uur
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op
de website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag”).

Raadscommissie Ruimte en Economie woensdag 21 mei
20.00 uur
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
Quarles van Uffordlaan 25
Het debat en de besluitvorming over het geagendeerde
raadsvoorstel vindt plaats op 26 mei 2015.
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website
rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

De volgende vergadering van de Commissie voor welstand
en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 28 mei
in het raadhuis.
De Commissie adviseert het college o.a. over aanvragen om
omgevingsvergunning.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Inzameling GFT rolemmers

Openingstijden begraafplaats

Op maandag 25 mei worden i.v.m. 2e pinksterdag geen GFT
rolemmers opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil
van de maandagwijk op dinsdag 26 mei opgehaald (inclusief Gele zakken route).

Benoeming lid van de gemeenteraad
De heer Suttorp heeft schriftelijk te kennen gegeven zijn
benoeming niet aan te nemen

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 mei 2015

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort,
maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat
Jongbloed (Chris), wonende te Zandvoort, bij besluit van
maandag 11 mei 2015 benoemd is tot lid van de raad van
de gemeente Zandvoort.

VRK jaarverslag 2014
VRK begroting 2016
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanleg fietspad
Oase-Zandvoortselaan

Centraal telefoonnummer

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken
wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Vergadering welstandscommissie

Raadvergadering

De onderwerpen van deze vergadering:

Ingevolge artikel V2 lid 1 van de Kieswet heeft de benoemde 10
dagen de tijd om te melden of hij de benoeming aanvaardt.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan
doordat mevrouw C.E. de Jong-Janssen ontslag heeft genomen als raadslid.
Plaats: Zandvoort
Datum: 11 mei 2015

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur.
Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening)
niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

‘Ik vergeet je niet’ thema Week van de Begraafplaats
Meer dan 4200 begraafplaatsen door het hele land doen steuning geeft bij het rouwpromee aan de landelijke ‘Week van de Begraafplaats’ van 30

mei tot 7 juni. Het uitgangspunt van de speciale week is om

aandacht te schenken aan het sluiten van begraafplaatsen,

ces en kan men op geheel persoonlijke wijze in rust een graf
bezoeken.

het in vergetelheid raken van graven en, heel belangrijk, Op 30 mei doet ook de Algemene

om graven zelf te ontsluiten als ‘stenen archieven’ met een Begraafplaats Zandvoort voor
veelvoud aan historische informatie.
door Nel Kerkman

Verder wordt er veelal aan het
unieke van begraafplaatsen voorbij gegaan, waar nabestaanden
14

een geliefde kunnen gedenken
op een plek waar de overledene
‘tastbaar’ aanwezig is. Ook bieden begraafplaatsen bezoekers
een plek die geestelijke onder-

de tweede keer mee aan deze
speciale week waarvan het centrale thema is: ‘Ik vergeet je niet’.
Deze dag heeft het volgende
programma: ontvangst om 11.00
uur, vanaf 11.15 uur geeft Leendert
de Jong een lezing over ‘De begraafplaatsen van Zandvoort’.

Om 12.00 uur is er een rondleiding in het oude gedeelte waarbij informatie gegeven wordt
over de historische graven van
zeer bekende Zandvoorters door
Christien Kemp. Vanaf 14.00 uur
is iedereen welkom die geïnteresseerd is in familieonderzoek door
middel van inzage overlijdensakten vanaf 1811. Om 15.00 uur geeft
Christien Kemp nogmaals een
rondleiding maar dit keer langs
de graven van verzetshelden, militairen en burgerslachtoffers WOII.
De sluiting van deze bijzondere

dag is om 16.00 uur. Voor iedereen die geïnteresseerd is of meer
wil weten over het begraven op
de Algemene Begraafplaats is er
genoeg informatie beschikbaar
en de koffie staat klaar.
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Bijzonder concert bij Classic Concerts
Het concert van afgelopen zondag in het kader van de Kerkpleinconcerten van de stichting
Classic Concerts, was een bijzondere. Voor een matig bezette Protestantse kerk traden 14

saxofoonspelers van de conservatoriums van Enschede en Utrecht op. Hoofddocent saxofoon van de beide scholen, Johan van de Linden, heeft het orkest ‘ArtEz/HKU saxophone

Kennemer Jeugdorkest, onder
leiding van Matthijs Broers, en
staat gepland voor 21 juni aanstaande. Zij zijn al eens een keer

in de Zandvoortse Protestantse
kerk te gast geweest. Een concert
van hen is van harte aanbevelenswaardig!

Orchestra’ opgericht en daar een groot aantal bewerkingen van klassieke stukken voor
geschreven. Ik kan u vertellen dat het heel bijzonder klinkt!
door Joop van Nes jr.

14 saxofoons klinkt sowieso al
goed maar een grote variatie
aan saxofoons als sopraan-, tenor-, bariton-, alt- en bassaxofoons maakt iets speciaals los
en ligt zeer prettig in het gehoor, ondanks dat er een aantal

moderne stukken te beluisteren
waren. Van der Linden, zelf optredend in het Nederlands Blazers
Ensemble, was in staat om een
mooie mix van dit alles te maken
en de complimenten gaan uit
naar de jonge musici van het orkest die hij met zijn passie heeft
weten te raken.

De personen die de moeite hadden genomen om naar de Protestantse kerk te komen, hadden
er goed aan gedaan en konden
nagenieten onderweg naar huis.
Het eerstvolgende Kerkpleinconcert van stichting Classic Concerts wordt verzorgd door het

Applaus voor Saxofoonmuzikanten

Races dag
verschoven
De Pinksterraces van komen-

de zondag zullen als uniek de
geschiedenis ingaan. Het is
voor het eerst in de geschie-

denis dat er niet op maandag, 2e Pinksterdag, maar op
zondag wordt geracet. Media

Coördinator van Circuit Park
Zandvoort, Kees Koning, legt
uit waarom.

“We hebben altijd de rust op 1e
Pinksterdag leidend laten zijn.
Vanaf dit seizoen bestaan de
Pinksterraces uit 6 klassen waarvan er maar liefst 5 internationaal
zijn, met meer internationale
rijders dan Nederlandse coureurs. Voor veel mensen buiten
Nederland is de maandag na
Pinksteren een normale werkdag
waardoor ze logistieke problemen
krijgen. Die problemen willen wij
voor ze wegnemen en dus racen
we op zaterdag en zondag. Dan
kan iedereen weer maandag op
tijd terug zijn. Op maandag kunnen dan alle Nederlanders met
hun vrije dag het asfalt verkennen tijdens het ‘vrij rijden’ met
eigen auto”, geeft Koning als zeer
plausibele reden. Het zal dus even
wennen zijn aan de racegeluiden
op de zondag, maar Zandvoort is
dermate internationaal denkend
dat er geen problemen worden
verwacht.
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Lekker snel genieten
Wij beseffen dat je snel van je aankoop wilt genieten. Een groot gedeelte van onze collectie is dan
ook direct uit voorraad of binnen zeer korte tijd leverbaar. Passen de meubels niet in de auto?
Dan kun je op afspraak een bus of aanhanger van ons lenen.

FEEST BIJ PRONTO WONEN CRUQUIUS!
Trots zijn wij op 5 jaar Pronto Wonen op Woonboulevard
Cruquius! Dit vieren wij graag met al onze woonfans.
Kom ook naar de vestiging van Pronto Wonen Cruquius
en geniet mee van onze woonvoordelen!

KEUZE UIT VELE LEUKE OPTIES,
& IN VELE KLEUREN
SNEL LEVERBAAR!
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Boekenkast Veresa
H210xB75xD40cm 549,-

Kast Veresa

Dressoir Veresa H85xB207xD45cm 799,-

H210xB115xD40cm 899,-
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Fauteuil Galtico in stof Pitch. H100xB81xD82cm.
Zoals afgebeeld incl. bies & knopen 289,-
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IN VELE KLEUREN
LEVERBAAR!
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1. Hoekbank Darone in stof Mine. H83xB282/357xD153cm 1499,2. Salontafel Veresa B70xL130cm 399,3. Kast Veresa H210xB75xD40cm 599,-

PRONTO WONEN CRUQUIUS
Woonboulevard Cruquius
info@prontowonencruquius.nl

Elke g
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Pronto Wonen Cruquius

www.prontowonen.nl
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per stuk 2,9

KEUZE UIT VELE
LEUKE OPTIES &
IN VELE KLEUREN
LEVERBAAR!

1. Eettafel Veresa in diverse maten leverbaar. B100xL220cm 449,2. Vitrinekast Veresa H210xB115xD40cm 999,3. Armstoel Zaragossa in stof Pitch vanaf 119,-

F
VOOEESTRDEE
L

Altijd de beste prijs!
Onze meubels van hoogwaardige kwaliteit bieden
wĳ aan voor de scherpst mogelĳk prĳs. Bĳ ons hoef
je niet te onderhandelen, dat hebben wĳ al gedaan
bĳ onze leveranciers. Laat je ook verrassen door
onze lage prĳzen.

Sierkussen

B 45xL45cm

Bobbi in dive

per stuk va

rse kleuren
.
n 12,95 voor

9,95

IN VELE KLEUREN
LEVERBAAR!

139
9,-

TV-/audiodressoir Veresa H60xB150xD45cm 399,-

HO

EK

N
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K

Hoekbank Valverde

met losse hoes in stof Pitch. Incl. 3 voorzetkussens
B75xL50cm, 2 voorzetkussens B50xL50cm & 2 sierkussens.
H86xB291xD263cm 1399,Bĳzettafel Veresa B60xL60cm 169,-

OPENINGSTIJDEN
maandag 13.00-17.30 uur -dinsdag t/m vrijdag 09.30-17.30 uur
zaterdag 09.30-17.00 uur - zondag 12.00-17.00 uur

P

VRIJ PARKEREN
VOOR DE DEUR!
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Zeevissen

Autosport

Pinksterraces opnieuw uitgebreid
met interessante wedstrijdklasse
Op zaterdag 23 en zondag 24 mei worden de internationale
Pinksterraces verreden op Circuit Park Zandvoort. Met de

komst van de Marcel Albers Memorial Trophy heeft het Circuit Park Zandvoort er een interessante wedstrijdklasse bij
tijdens de Pinksterraces.

Zandvoortse deelname in de MX5 klasse

De Marcel Albers Memorial
Trophy is vernoemd naar een
jonge talentvolle Nederlandse
autocoureur die tijdens een race
in 1992 op het Britse Thruxton
het leven heeft gelaten.
In deze raceklasse zullen meer
dan 25 Formule Ford-rijders zich
gaan meten voor de zege in deze
race die nu de tweede uitgave
kent. Onder andere zullen oudFormule Ford rijders Steven de
Groot en Melroy Heemskerk in
actie komen. De raceklasse be-

staat uit alle Formule Ford wagens, mits zij zijn voorzien van de
zogenaamde Kent 1600 motor.
Minstens zo interessant is de
raceserie Competition 102 GT4
European Series, waarin de liefhebber van GT wagens veel te
zien krijgt. Zo kent de klasse de
bekende BMW M3 en Chevrolet
Camaro, maar daarnaast verschijnen ook KTM X-Bow GT4
en Sin R1 GT4 aan de start. De
titelverdedigers komen uit
Nederland. In de Ford Mustang

proberen Ricardo van der Ende
en Bernhard van Oranje de vlag
voor Nederland hoog te houden. Andere deelnemers uit
Nederland zijn onder meer Luc
Braams en Duncan Huisman
met de Chevrolet Camaro en
Simon Knap met Rob Severs en
Liesette Braams in de BMW M3
GT4.
Voor mensen die het Hongaars
machtig zijn; de KIA Lotos komt
ook naar Zandvoort. Op internet staat een website in het
Hongaars voor diegene die meer
over de klasse willen weten.
Verder is er de Ribank Mazda
MX5 Cup. In deze klasse komt ook
Zandvoorter Youri Verswijveren
in actie. Hij rijdt daarin met een
andere rijder die op nationaal
niveau figuren als Sebastiaan
Bleekmolen en Niels Langeveld
heeft doen sidderen. Zijn naam
is Marcel Dekker die een paar
jaar terug vooraan heeft meegestreden in de Clio Cup. Zowel
Verswijveren als Dekker hebben
elk een race gewonnen in het eerste raceweekend van deze serie.
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het evenement
uitsluitend op zaterdag en zondag plaats vindt, want op maandag 25 mei, de bekende tweede
Pinksterdag, zullen er geen races
zijn.

Gescoord in Scheveningen
Windkracht 7 uit zuidwest, golfhoogte 1,5 à 2 meter, regen

en bewolking voorspelde afgelopen zaterdag niet veel
goeds voorafgaande aan de Scheveningse bodemviswed-

strijd van de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ). Echter

op zondag waren de omstandigheden meer dan perfect.
Maar liefst 16 vissers namen deel aan deze bootwedstrijd
op de Noordzee met doel om geankerd zoveel mogelijk vis
te verschalken.

Dat laatste lukt met verve.
Winnaar Cas Al ving maar
liefst 52 vissen met een totale
lengte van 13 meter (!), Willem
Bakkenhoven werd runner up
met 31 stuks en derde plaats,
met 4 vissen verschil, was
voor Jochen Visser. Een goede
ebstroom en niet teveel wind
waren de belangrijkste ingrediënten voor een goede vangst
op deze zondag. Er werd ongeveer 7 meter diep gevist op
een zandbank voor de kust
van Scheveningen. Wat deining en wind mocht de pret

niet drukken op deze zonnige
dag. De zandbank genereerde
een prachtig bestand aan schar
en wijting die voor de nodige
actie zorgden. Grootste vis
van de dag werd gevangen
door Jochen Visser, een bot
van 37 cm, en hij won dus ‘de
pot’. Totaal werd er aan het
einde van de wedstrijd door
de leden 349 vissen ter meting aangeboden: met recht
een fantastische dag. Volgende
wedstrijd wordt gevist vrijdagavond 12 juni op het strand van
Zandvoort.

Voetbal

Robin Luiten Fair Play
Cup voor café Fier
Afgelopen weekend organiseerde SV Zandvoort de 23e edi-

tie van het Hotsknotsbegonia voetbaltoernooi. Het team
van Café Fier uit de Haltestraat heeft de mooiste cup gewonnen: de Robin Luiten Fair Play Cup.

Voetbal

Doelman houdt SV Zandvoort in de race
Keeper Arnold Jongejan heeft SV Zandvoort afgelopen
zaterdag behoedt voor een regelrechte afgang in de

eerste wedstrijd van de nacompetitie voor een plaats
in de 2e klasse. Zandvoort was met name in het eerste

deel van de 1e helft ijzersterk bezig tegen tweedeklasser Amstelveen Heemraad, dat het vege lijf moet zien

te redden. Na 19 minuten was de stand in Amstelveen al
opgelopen tot 1-3.

Het gebeurt bij Zandvoort
regelmatig dat aanvankelijk
sterk wordt gestart. Ook nu
weer waren aanvallers Nigel
Berg (2x) en Jeffrey Dekker een
plaag voor hun tegenstanders.
Met 3 doelpunten in 7 minuten,
tussen de 12e en de 19e minuut,
was de stand al opgelopen naar
0-3, voornamelijk door grove
blunders van de thuisclub, dat
wel. Waarschijnlijk waanden
zij zich vanaf dat moment al in
18

de volgende ronde, want verder kwam Zandvoort niet. In
het restant van de eerste helft
kreeg Zandvoort grote mogelijkheden om de stand nog wat
hoger te maken, maar Dekker
en Koen Machielsen faalden in
de afwerking. Dat Zandvoort
uiteindelijk nog een doelpunt
tegen kreeg is wellicht komend
weekend belangrijk.
Misschien was ook het optre-

den van arbiter Smit medeoorzaak van de mindere houding van de spelers van trainer
Laurens ten Heuvel. Hij kon niet
meer dan lijdzaam toezien dat
de leidsman niet minder dan
zeven gele kaarten aan zijn
spelers toonde. Toen hij later
hoorde dat deze gele kaarten
sowieso doortellen op het aantal kaarten uit de reguliere competitie, was hij op z’n zachtst
gezegd ‘not amused’. Het zou
betekenen dat in ieder geval
Billy Visser, Max Aardewerk en
Paul van der Oord de tweede
wedstrijd in Zandvoort zullen
moeten missen.
De overwinning in deze eerste
ronde is nog zeker niet binnen.
Zaterdag is de tweede wedstrijd
om 18.00 uur op het veld van SV
Zandvoort in Duintjesveld.

Het team van café Fier | Foto: Wim Mendel

De cup, vernoemd naar de veel
te jong overleden voetballer
van SV Zandvoort Robin Luiten,
werd door diens moeder in
een stampvolle kantine van
de voetbalclub aan aanvoerder Jos Baars overhandigd.
Opvallende verschijningen in
het team van café Fier waren de
bekende Zandvoortse coureur
Jan Lammers en de landelijk
bekende stand-up comedian
Kees van Amstel. Het toernooi,

dat beoogt de beste voetballers
van de lagere elftallen van voetbalverenigingen te huisvesten,
werd uiteindelijk gewonnen
door OFC uit Oostzaan.
OFC wist in de finale het
Zandvoortse team van de Robin
Hoods te verslaan. De organisatoren spreken van een zeer
geslaagd toernooi dat komend
jaar zeker weer georganiseerd
gaat worden.
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Kunstschaatsen

Hockey

Zandvoortse kunstrijder
Talent van het Jaar
De Zandvoortse kunstrijder op de schaats, Michel Tsiba, is

door de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond

(KNSB) uitgeroepen tot Talent van het Jaar 2015. Vorige
week mocht hij de prijs ophalen.

door hun geselecteerde rijders
een intensief trainingskamp in
den Bosch met topcoaches uit
Canada. Daaraan zal Michel ook
deelnemen.

Heren te sterk voor VVV
Tegen het Amstelveense VVV 11 werd de heenwedstrijd nipt
door ZHC met 2-3 gewonnen. De return wedstrijd werd afgelopen zondag op Duintjesveld gespeeld en ook deze ging
naar de heren van ZHC. Het werd 2-1.

Het kunstschaatsseizoen is van
september tot maart en in het
seizoen is hij vaak in het buitenland voor internationale wedstrijden. “Iedere maand heb ik zo een
wedstrijd. Afgelopen seizoen ben
ik in Milaan (Italië), Riga (Letland),
Dortmund en Oberstdorf (beide
Duitsland), Luxemburg, Brasov
(Roemenië) en in Torun (Polen)
geweest. Bij deze wedstrijden
doen rijders van over heel de wereld mee”, aldus Tsiba.

Michel Tsiba met zijn prijs

Tsiba begon al op zijn 7e jaar met
schaatsen maar in eerste instantie ging hij voor ijshockey. Toen
hij bij zijn club te horen kreeg
dat hij eerst maar eens moest
leren schaatsen, meldde hij zich
bij FSA in Amsterdam. Daar was
hij dermate verrast door het
kunstschaatsen dat hij er is blijven hangen. Na een aantal jaren
staat hij nu op het punt om door
te breken, zowel nationaal als internationaal.
“Ik ben begonnen in Amsterdam
op de Jaap Eden baan bij FSA,
daarna heb ik een lange tijd
door heel Nederland getraind
maar sinds 2014 train ik weer in
Amsterdam, bij de club EKIJSA.

Mijn trainster is Susan Mason, die
heeft vroeger zelf op hoog niveau
geschaatst. Zij haalde diverse podiumplaatsen op WK’s en EK’s”,
vertelt de jonge Zandvoorter.
Ook ’s zomers zal er getraind
moeten worden, om het niveau
te halen wat hij voor ogen heeft.
Daarvoor gaat Michel veelal naar
het buitenland omdat over het
algemeen de faciliteiten daar beter zijn, zoals meer ijs. “In het verleden heb ik in Rusland, Ukraine
en andere landen in Europa getraind. Deze zomer zal ik in Jaca
(Spanje), een dorpje dat in bergen ligt, trainen”, gaat hij verder.
Daarnaast organiseert Stichting
Kunstrijden Nederland voor de

“Mijn doelen voor volgend seizoen
zijn mee doen aan het EK, aan het
WK U18 en Nederlands kampioen
boven de 18 worden. Afgelopen
seizoen werd ik tweede. Toch is
mijn ultieme doel de Olympische
Spelen en dan natuurlijk het liefst
de spelen van 2018”, kijkt hij vooruit. Deze doelen zullen behaald
moeten worden met hard en veel
trainen. Hij traint dan ook tweemaal per dag op het ijs en daarnaast ook naast de ijsbaan zoals
krachttraining en choreografie.
Totaal is hij hiermee minimaal 4
uur per dag mee bezig.
Kunstschaatsen is een hele dure
sport en de KNSB heeft niet veel
geld waardoor er niet veel aan
sponsoring gedaan kan worden.
“Tot nu toe betalen mijn ouders en ik bijna alles zelf. Ik zoek
dan ook sponsors die mij willen
helpen om mijn dromen uit te
kunnen laten komen”, sluit hij
af. Mocht u hem die kans willen
geven, neemt u dan contact met
hem op via michel-tsiba@hotmail.com.

Handbal

Handbalsters winnen net aan
De handbaldames van ZSC hebben zondag in Uithoorn een

overwinning geboekt op de reserves van Legmeervogels.
Het was een spannende wedstrijd, zoals altijd tegen deze

tegenstander. Met de rust stond het 7-9 in het voordeel
van onze plaatsgenoten die uiteindelijk met 16-18 wisten
te winnen.

“Wij hadden veel meer snelheid
in het team ondanks de afwezigheid van Naomi Kaspers en
Noëlle Vos. Na de rust gingen
we op tempo spelen wat gelijk

twee doelpunten opleverde”,
weet Martina Balk. Toch zakte
Zandvoort weer een beetje weg.
Het tempo van de thuisploeg
werd gekopieerd door ZSC. “We

pasten ons aan, aan het tempo
en spel van de tegenstander en
hadden regelmatig slordig balverlies. We waren veel te afwachtend in de aanval die vooral uit
individuele acties bestond. Ook
verdedigend hadden we regelmatig last van miscommunicatie waardoor er teveel gaten ontstonden. Hierdoor bleef het tot
het eind toe spannend. Gelukkig
wisten we alsnog met 16-18 te
winnen”, aldus een blije Balk.

VVV breekt door de Zandvoortse verdediging heen

ZHC begon goed aan de wedstrijd en dat is min of meer een
kwaliteit van het elftal. Veel
balbezit en daardoor werd er
veel op de helft van de tegenstander gespeeld. Alle moeite
was echter tevergeefs want de
bal wilde maar niet achter een
uitstekende VVV-keeper het
doel in gaan. Het was VVV dat
de 0-1 binnen wist te schieten.
Een wat ongelukkige goal voor
de Zandvoortse heren, want
keeper Niek Verhoef stond
echt als een dijk in zijn doel.
“We konden gelukkig snel een
weerwoord geven en schoten

enkele minuten later de 1-1 binnen door een strafcorner van
Merijn Goezinne”, aldus Robert
Deinum.
De 2e helft verliep een beetje onrustig en chaotisch.
“Waarschijnlijk ook omdat
VVV niet langs onze defensie
kwam, wat potdicht zat door
laatste man Mathieu Elfferich.
Hij zorgde voor de controle achterin. Vijf minuten voor tijd konden we gelukkig de 2-1 op het
scoreboard zetten en daarmee
opnieuw 3 punten bijschrijven”,
sluit Deinum af.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Auto Strijder/Texaco
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort / Bioscoop
De Seniorenvereniging
Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Eric Zorgt
Goodnight slaapkamers
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Kampeercentrum De Jong
KVV Grafische Vormgeving

Latina Italiaans Restaurant
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pico Bello
Pluspunt Boomhut
Pronto Wonen
Strandpaviljoen Ajuma
Tasty Corner
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum
Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Van der Valk Notariaat
Wapen van Zandvoort
Zandvoortse Hockey Club
Zorgservice Zandvoort
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KOM LANGS...

De koffie staat klaar!

5.000 m²

TWEEDE
PINKSTERDAG
OPEN!

SHOWROOM

Kom naar de GROOTSTE
SLAAPKAMERSPECIALIST van
de regio en overtuig uzelf!

Van 11.00 tot 17.00 uur

VAN VRIJDAG 22 MEI T/M TWEEDE PINKSTERDAG

EXTRA KORTING!
OP DE GEHELE COLLECTIE

*

15%

Korting op Auping bedmodellen!

15%

HOGE
KORTINGEN

Korting op de gehele Eastborn collectie!

Op topmerken als Kuperus,
Bedding Concepts, Swissﬂex,
Ubica, Nolte Möbel en Norma

15%

15%

15%

Korting op de gehele Tempur collectie!

Korting op een
complete boxspring!

Korting op een
compleet Jensen bed!

altijd Goedemorgen
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl
GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel
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OpeningstijdenNU:
Maandag
12.00 - 17.30
Dinsdag
09.30 - 17.30
Woensdag 09.30 - 17.30
Donderdag 09.30 - 17.30
Vrijdag
09.30 - 17.30
Zaterdag
09.30 - 17.00
Zondag
12.00 - 17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ELKE
ZONDAG
OPEN!

2005 2015

10
jaar

3

POP

UPdate
11 e jaargang • week 22 • 28 mei 2015

Pension

7

Schade

Buren bijna
verlost van
overlast

Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

Haringhappen
bij Thalassa!
Zaterdag 13 juni.
Hoort, zegt ’t voort!”

De Mannetjes

We zijn er
druk mee

‘We moeten dus
stemmen op
Pop Up en tekenen
tegen windmolens’

www.zandvoortsecourant.nl

Zandvoortse Reddingsbrigade
promoot 06-polsbandjes
Afgelopen maandag, op de Dag van het Vermiste Kind,
is de 06-polsbandjes actie van start gegaan. De actie is
er om ouders kennis te laten nemen van deze polsbandjes, die vermiste ( jonge) kinderen weer snel en veilig op
het vertrouwde nest te krijgen. De eerste bandjes van
2015 werden Tweede Pinksterdag bij post Zuid van de
reddingsbrigade overhandigd. Het was de aftrap van
de landelijke campagne.

“Op jaarbasis krijgen wij in
Zandvoort alleen al circa 900
kinderen te gast die hun ou-

nieuwe maatjes
+
groot spektakel
=

Tennis

TC Zandvoort
redelijk gestart
in eredivisie

oplage 9.500 exemplaren

De actie wordt, zoals de laatste jaren, gesteund door de
ZRB en de strandpolitie die
beide regelmatig met vermiste kinderen te maken hebben,
vooral in de zomermaanden.

“Jeloi,

Plein

15

Nicolaasschool
heeft eigen
Cruyff plein

Camper flink
beschadigd
door viskar

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

HEEFT U RECHT
OP EEN GRATIS
(ZONNE)BRIL OF LENZEN?
WIJ KIJKEN HET GRAAG
VOOR U NA EN DIENEN
DESGEWENST UW
DECLARATIE VOOR U IN!

11

Zie pagina 7

ders kwijt zijn. Gelukkig hebben we ze altijd met de ouders weer kunnen herenigen.
Gisteren, 1e Pinksterdag, waren er al 10 die hun ouders/begeleiders kwijt waren. En dan
was het lang niet zo druk als
op een warme zomerse dag”,
zei Ernst Brokmeier van de
Zandvoortse Reddingsbrigade

Een polsbandje met 06-nummer van een ouder kan veel verdriet voorkomen

bij de uitreiking van de eerste
bandjes van 2015.
Op de bandjes kunnen de
ouders/verzorgers de naam
van het kind en een (mobiel)

telefoonnummer schrijven
waar ze te bereiken zijn. De
bandjes zijn bij de posten van
de reddingsbrigade, sommige
strandpaviljoens en gebouw
De Rotonde gratis af te halen.

Zandvoort Alive blijkt ‘waterproof’
De verwachtingen waren voor aanvang van weer een
seizoen Zandvoort Alive hoog gespannen. Voor wat

betreft de line up van Dj’s zat het goed in elkaar bij
Bruxelles en Mango’s Beach Bar, echter het weer heeft
niemand in de hand.

Met een felle zon in een strakblauwe hemel kwamen vanaf
16.00 uur de eerste beats uit
de luidsprekers. De terrassen
stroomden vol en de sfeer zat
er goed in.
Tegen een uur of zes trokken
donkere wolken vanaf zee over
de kust en een uur later viel
daar regen uit, maar tot echte
buien kwam het niet. Later in de
avond was het gewoon droog

en terwijl onder andere de
Zandvoortse Dj Raymundo de
sterren van de hemel draaide,
werd het een geweldig feest op
het Zandvoortse strand, waar
een paar honderd fans volkomen uit hun dak gingen.
Dit seizoen kent twee edities.
Op zondag 5 juli kunnen de
voetjes weer van de vloer bij
het grootste strandfeest van
Zandvoort.

Top act was DJ Raymundo bij Mango’s | Foto: zandvoortfoto.nl

BE TER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Kom zaterdag 30 mei naar de open dag
op de begraafplaats. Kijk op pagina 12
Gemeente Zandvoort
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U bent mij een hulp geweest
en in de schaduw van Uw vleugelen
zal ik vrolijk zingen
Psalm 63:8

Strooi uit mijn as voor alle winden.
Dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden,
naar alles wat het eens beminde.
Met dankbaarheid en vol respect voor de manier waarop
hij zorgzaam voor ons was, geven wij u kennis van
het heengaan van mijn lieve vader, schoonvader,
onze geweldige lieve opa en overgrootopa

Tom van Dam

Alida Piers - van der Mije

weduwe van Gerrit Anthonie Piers
22 augustus 1929

Melis Stokelaan 75
1948 DA Beverwijk
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
vrijdag 29 mei van 18.30 tot 19.15 uur in Uitvaartcentrum
Haarlem, Parklaan 36 te Haarlem.
De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 30 mei
om 13.00 uur in de aula van Crematorium Haarlem aan
de Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord.

21 mei 2015

Zandvoort

Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde…

weduwnaar van Ans van Dam - Heimens
ô 25 mei 1933
† 24 mei 2015
Gert-Jan en Corrie
Débora en Sylvester
Jailyn, Djesmay,
Jeffrey (in liefdevolle herinnering)
Shirley en Niek
Tiffany en Zilvester

Annemieke en Wimbart de Buijzer-Piers
Anick en Michiel Quee-de Buijzer
Yasmine
Sven de Buijzer en Robin Jansen
Onze grote dank gaat uit naar alle medewerkers van
Huisartsencentrum Zandvoort, wijkteam Duinrand
en afdeling de Zandhoeve. Zij zijn haar vooral
de laatste periode zeer tot steun geweest.
Ontvanger Schoutenstraat 12
2041 KV Zandvoort
Wij hebben inmiddels afscheid van haar genomen.

Na afloop zal er gelegenheid zijn tot samenzijn in de
ontvangkamer van het crematorium.

week een bloemetje
Overlijden “Elke
melden?
- voor jou! -”
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Mijn lieve moedertje is heengegaan.
Ze was mijn schoonmoeder en onze oma

Sieny Weber - Hensema

Waterstanden

mei/juni

do
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di
wo
do

28
29
30
31
1
2
3
4

Hoog

Laag

Hoog

Laag

00.36
01.30
02.15
02.56
03.31
-

0 7. 3 5
08.46
09.34
1 0. 3 4
11.30
0 0.1 0
00.34
01.15

12.54
13.55
14.35
15.16
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04.07
04.42
05.21

2 0. 3 5
21.34
22. 40
23.35
1 2 .1 4 16.25
1 2 . 5 5 1 7. 0 6
1 3 . 3 5 1 7. 4 5

w

Bentveld
20 mei 2015

“Je hebt goed je best gedaan.”
Ongeacht waar u verzekerd bent
kunnen wij de uitvaart verzorgen
Alma Weber
en Steven de Froe
zoals u wenst.
www.troupin.nl
Heleen de Froe
Evert de Froe
- Haar afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden Correspondentieadres:
A.M. Weber, Wijnoldy Daniëlslaan 21
2082 HA Santpoort-Zuid, aweber@ziggo.nl
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r

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

86x46 mm

Geen zorgen meer

85x50 mm

Anthony Stephanus Michel
Amsterdam
27-4-1946

Zandvoort
23-5-2015

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

meloen
tel.: 023 - Serranoham
532 60 13metwww.troupin.nl
of

weduwe van Arie Weber
Oude Pekela
10 augustus 1924

a

Hoog

Toon Michel en Mischa Samsom
Madelon Kok-Michel en Ronald Kok
86x46 mm en kinderen
,Wil Pommerel
Sjan Lap

85x50 mm

De uitvaart vindt plaats bij de Nieuwe
Ooster op maandag 1 juni, 14.45 uur,
Kruislaan 126, 1097 GA Amsterdam.

Correspondentieadres:
Roelof Hartstraat 82-4, 1071 VM Amsterdam
toon@ongeveerhetzelfde.nl

Tonijntartaar

❖
Roodbaarsfilet met saffraansaus
of
Kalfsbiefstuk met pepersaus

❖

Overlijden Sorbet
melden?
ijs met vers fruit
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532
13 www.troupin.nl
Tel.60
023-5713200
www.beachclubtien.nl

89x60 mm
Overlijden melden?

“Het
is per
mooidag
geweest”
Wij zijn 24
uur
bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Na een zeer kort ziekbed is overleden
mijn lieve man, onze vader en schoonvader

85x124 mm

Karel Winterink

Ton van Veenendaal
Haarlem,
7 november 1950

Zandvoort,
21 mei 2015
Joke

Ongeacht waar u verzekerd bent
Ivo en Manon
kunnen wij de uitvaart
verzorgen
Rick en Annelore
zoals u wenst. www.troupin.nl
Slopertje
Correspondentieadres
De Favaugeplein 21-76
2042 TN Zandvoort
Ton is op donderdag 28 mei begraven.
2

Even voorstellen...

89x60 mm

Burgerlijke stand
16 MEI – 22 MEI 2015
Overleden:

Janbroers, geb. Jong, Louise, geb. 1938
Grote, Anna Maria, geb. 1930
Dijst, Marinus Cornelis, geb. 1938
Berkel, Willem Johannes, geb. 1934
Hartmans, Roeland, geb. 1935

U met aandacht en zorg begeleiden in
de periode na het overlijden, is mijn
uitgangspunt. Ik ben er vooral om u
werk uit handen te nemen en bij te staan met raad en daad
bij het organiseren van het afscheid. Tijdens de veelal
enerverende periode na het overlijden is het mijn taak om
samen met u de wensen van de overledene èn die van u
te realiseren. Dat gaat in goed gezamenlijk overleg en
afstemming. Er is tijd en aandacht voor alle grote en kleine
stappen en beslissingen die genomen moeten worden.
Ik kom daarvoor bij u langs en houd voortdurend contact
per telefoon of anderszins. Samen met mijn collega’s van
Troupin staan wij altijd voor u klaar.

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
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Wandel4daagse start
dinsdag bij Rode Kruis

‘Probleempension’
gaat mogelijk dicht

Van 2 tot en met 5 juni is het weer tijd voor de Wandel4daag-

Het Grote Huis, het pension annex kamerverhuurbedrijf aan

lingen uitgezet. Dit jaar wordt gestart bij het Rode Kruis.

heeft bezorgd voor buurtbewoners, moet mogelijk sluiten.

Op alle aankondigingen staat dat
de start op Duintjesveld plaatsvindt, dat is echter niet juist!
Dit jaar zal de Wandel4daagse
op dinsdag, woensdag en donderdag starten vanuit het Rode
Kruisgebouw aan de Nicolaas
Beetslaan 14. Op vrijdag 5 juni
wordt er gestart vanaf het
Kerkplein. Wie elke avond zijn
stempeltje gehaald heeft, krijgt
op vrijdag een wel verdiende me-

daille. Er zijn routes van 5 km en
van 10 km. Ook honden zijn weer
van harte welkom.
Kaarten zijn voor € 4 te koop bij:
Bruna Balkenende en Dierenspe ciaal zaak Dobey aan de
Grote Krocht. Aan de start kost
deelname € 5. De inschrijfformulieren zijn ook op internet te
downloaden via www.zandvoortse4daagse.nl.

de Brederodestraat dat de laatste jaren zoveel problemen
Op 15 juni loopt de huidige vergunning van eigenaar Job

Housing af en de burgemeester is, zo lijkt het, niet van plan
een nieuwe vergunning te verlenen aan welke bedrijf dan
ook op dat adres.

Duitse gast mishandelt
eigenaresse pension
Een Duitse toerist is in de nacht van vrijdag op zaterdag aan-

gehouden in een bed & breakfast aan het Ingenieur G. Friedhoffplein. Hij zou hier enkele personen, waaronder de eigenaresse, hebben mishandeld, zo melden buurtbewoners.

Agressieve pensiongast | Foto: Mizzle Media

Hierbij zouden enkele voor handen liggende voorwerpen zijn
gebruikt. Na uitbarsting had de
man, naar verklaring van getuigen, zichzelf opgesloten waardoor de politie zich met geweld
toegang heeft moeten verschaffen tot de kamer.
De man zou tijdens zijn woedeaanval zelf onwel zijn geworden,
waardoor ook hij gecontroleerd

moest worden door opgeroepen
ambulancepersoneel. De man
trok echter bij, waarna hij is overgebracht naar het politiebureau.
Geen van allen hoefde uiteindelijk voor verdere behandeling
naar het ziekenhuis. Zijn reisgenoten bleven achter in de accommodatie. De oorzaak van het
excentrieke gedrag zou liggen in
het feit dat de toerist zichzelf vermoedelijk GHB had toegediend.

Cartoon - Hans van Pelt

Vergunning pension Het Grote Huis wordt niet verlengd

Naaste buur Xander Oord is
voorzichtig optimistisch. “Het
zou voor ons en de andere buren die dagelijks overlast ondervinden, een verademing zijn. Dit
duurt nu al een paar jaar en het
lijkt wel of de overlast steeds
groter wordt. Telkens zie je er
weer andere figuren rondhangen. Vorige week ben ik er nog
binnengestormd omdat ze mijn
14-jarige dochter intimideerden
met hun gefluit en opmerkingen. Ze durft er ’s avonds niet
meer alleen langs. Dat is toch
verschrikkelijk.”
VVD-raadslid Jerry Kramer heeft

zich het lot van de omwonenden aangetrokken. “Ik heb contact gehad met Xander Oord. Na
wat hij mij heeft verteld wat er
dagelijks gebeurt rond het pension, vraag ik me af waarom er
niet al eerder is ingegrepen door
het college en waarom er niet
strenger wordt gehandhaafd.”
Of met het aflopen van de vergunning het pension meteen
moet sluiten, daarover heerst
nog onduidelijkheid. Oord is
sceptisch: “Eerst zien, dan geloven. De nieuwe eigenaar zal
wel weer een truc proberen uit
te halen.”

Opnieuw zilver
voor Zandvoort
Wethouder Gerard Kuipers heeft donderdag 28 mei in Velsen

de zilveren award voor het internationale duurzaamheids-

keurmerk Eco XXI voor gemeenten mogen ontvangen. Bij de
vorige beoordeling in 2012 haalde Zandvoort ook zilver.
Ondanks de strengere criteria
is het nu weer gelukt om zilver
binnen te halen. Het programma ECO XXI brengt de stand
van zaken op het gebied van
duurzaamheid bij gemeenten
in kaart. Met het duurzaamheidsprogramma wil Zandvoort
haar toeristisch product en de
omgevingskwaliteit verbeteren
en zodoende een aantrekkelijk
klimaat scheppen voor recreatie
en toerisme, als woonplaats en

als vestigingsplaats voor bedrijven.
Eerder dit jaar mocht wethouder Gert Jan Bluijs in Vlissingen
ook al de Blauwe Vlag 2015 ontvangen. Dit was alweer de 25ste
keer dat er een Blauwe Vlag aan
Zandvoort werd uitgereikt. De
ECO XXI is een keurmerk voor de
hele gemeente. De Blauwe Vlag
zoomt in op de kwaliteit van het
Zandvoortse strand.

…was 25 mei dé dag van de
internationale ‘Dag van het
Vermiste Kind’. Overgewaaid
uit Amerika is deze dag ook bij
ons belangrijk om stil te staan
bij urgente kindervermissingen. Dankzij het landelijke
Amber Alert wordt het systeem
ingezet als het leven van een
vermist of ontvoerd kind gevaar
loopt. Deze aanpak werkt goed.
Een fantastische samenwerking tussen politie en burger.
Tijdens deze dag gaven de
Zandvoortse Reddingsbrigade
en de politie het startsein van
een landelijke 06- polsbandjesactie. Vooral op een zonnige
dag worden veel kinderen op
strand vermist. Wanhopige ouders zijn dan op zoek naar hun
kind. Maar dankzij het aangebracht polsbandje met naam
en 06 nummer kunnen de ouders van het vermiste kind snel
gebeld worden.
Dat was vroeger toch ingewikkelder. Er waren nog geen
mobieltjes en polsbandjes. Wel
hadden wij een lipstick, het
liefst knalrood. Met koeienletters werd het nummer van de
strandtent op de rug van het
kind gezet. Ik moet zeggen
het werkte goed maar als de
kinderen vaak in zee gingen
moest de handeling ‘tig’ keer
herhaald worden. Ik weet nog
goed dat ik nooit echt rustig op
het strand zat. Met 3 kinderen
waaronder een tweeling, zat ik
meer op te letten dan ontspannen te zonnen. Het liefst zat ik
op het stille strand omdat daar
geen strandstoelen stonden die
het uitzicht belemmerden. Op
mijn handdoek, plus de bolderwagen met drinken en eten, zat
ik lekker dichtbij het zwinnetje.
Klaar om op te springen als een
van de drie koters de kuierlatten nam. Vaak had ik als oriëntatiepunt een vlaggetje op een
berg zand neergezet zodat het
zoeken naar mama nog makkelijker werd.
Gelukkig hoef ik al deze fratsen niet meer uit te halen. Ik
kan rustig genieten van de zon
en het strand. Toch let ik ongemerkt op als ik een kindje
zie dat typisch verdwaald
is. Met een polsbandje om
is het leed snel verholpen.
Echt een super actie!

Nel Kerkman

se. De organisatie heeft weer een aantal prachtige wande-

Column
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Evenementenagenda

B A N D E N S E RV I C E 
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)

iPad, optimaal gebruik
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus
van 6 bijeenkomsten. U ontvangt een handleiding.
Let op! Deze cursus begint deze week Nog maar
een enkele plaats beschikbaar!
Vrijdag 13:00 - 15:00
29 mei t/m 3 juli

Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke
kracht en nieuwe energie.
Maandag 20:00 – 21:15 uur / Vrijdag 9:30 -10:45 uur
31 augustus t/m 14 december
Vrijdag 11:00 – 12:15 uur
4 september t/m 18 december

Workshop Bloemschikken
Je leert hoe een bloemstuk mooi in elkaar gezet
wordt en je gaat naar huis met je eigen werk.
Inschrijving is per workshop € 25,-.
Halloween Bloemstuk:
Woensdag 14:00 – 16:00
28 oktober
Herfstkrans maken:
Woensdag 14:00 – 16:00
11 november
Kerstkrans:
Woensdag 14:00 – 16:00
9 december
Kerststukje:
Woensdag 14:00 – 16:00
16 december
Bij inschrijving op alle 4 de workshops krijgt u € 15,korting.

Patchwork – Quilten
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken
en niet weet hoe, of voor mensen die meer techniek
willen leren met quilten. Houdt u van handwerken
en lapjes? U leert hier de basistechnieken en vervolg
techniek van quilten in gezellig groepsverband.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk.

Nederlandse Les
Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen.Voor
alle niveaus toegankelijk.
Donderdag 10:00- 12:00
24 september t/m 17 december

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
4

JUNI



Museumpodium - I Cantatori Allegri in het
Zandvoorts Museum, 20.00-21.30 uur

29-30 Hankook 12H - 12-uurs race op Circuit Park Zandvoort

• Balanceren

30

Bomschuit Bouwclub - Jaarlijkse open dag in het
clubgebouw, Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur

• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe cursus
meer plezier te beleven aan uw tablet. U leert hoe u
de tablet helemaal naar uw zin inricht.
Dinsdag 10:00 – 12:00
2 juni t/m 23 juni

Yoga met meditatie

29



• De- en monteren

Meer plezier met je Android Tablet.

Cursussen in het
aankomende seizoen:

MEI 

30-31 Surffest - Tweedaags evenement bij First Wave

surfschool. Clinics en live muziek bij strandpaviljoen 13

31

10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

31

Rommelmarkt - Theater De Krocht, 10.00-16.00 uur

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

JUNI
2-5

Wandel4Daagse - Dagelijks starten vanaf 18.30 uur,
locatie Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl
 023-5730962

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
28 mei t/m 3 juni

KIDNEP (NL)
ZA/ZO/WOE OM 13.30 UUR

DE BOSKAMPI’S
ZA/ZO/WOE OM 15.30 UUR

DE ONTSNAPPING
DO/MA/DI 19.00 & VRIJ/ZA/ZO 21.30 UUR

VENTOUX
DO/MA/DI 21.30 & VRIJ/ZA/ZO 19.00 UUR

NOSTALGIE:
SOME LIKE IT HOT
MET MARILYN MONROE & TONY CURTIS

FILMCLUB: LA MERAVIGLIE
OVER ITALIAANSE IMKERIJ/PESTICIDES

WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
DE SURPRISE ➔ 4 TM 16 JUNI
Tingietersweg 125

Voor kaartverkoop en info2031
www.circuszandvoort.nl
ER Haarlem
Tel: 023-8200340
info@degoedkoopstecvketel.nl
Tingietersweg 125
Tingietersweg
125
2031 ER Haarlem
2031
ER Haarlem
Actie
geldig t/m 31
2015
Remeha
Tzerra
CW
4
Tel:september
023-8200340

023-8200340
met gratis IsenseTel:
klokthermostaat!
info@degoedkoopstecvketel.nl

AANBIEDEN VOOR €120,info@degoedkoopstecvketel.nl
ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT
KUNNEN WIJ
U EEN
NUOOK
INCLUSIEF
MONTAGE

van
€1295,voor
1199.4
van Remeha
€1295,-Tzerra
voorCW
1199.Remeha
Tzerra
CW
4
met
Isense klokthermostaat!
NUgratis
INCLUSIEF
MONTAGE
OOK
KUNNEN WIJ
U EEN
met
gratis
Isense
klokthermostaat!
ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT
AANBIEDEN VOOR €120,-

NUgratis
INCLUSIEF
MONTAGE
met
Isense klokthermostaat!
NU
INCLUSIEF
MONTAGE
Remeha
CW
42015
vanActie
€1295,voor
1199.geldig t/mTzerra
31 september
van €1295,- voor 1199.-

OOK KUNNEN WIJ U EEN
ALL-OOK
IN ONDER
HOUDSCONTRACT
KUNNEN
WIJ U EEN
VOOR
€120,ALL-AANBIEDEN
IN ONDER HOUDSCONTRACT
Tingietersweg
125
info@degoedkoopstecvketel.nl
AANBIEDEN VOOR €120,2031
ER Haarlem
Tel:
023-8200340
Actie geldig t/m 31
september
2015
Tel:
023-8200340
Actie geldig t/m 31
september
2015
2031
ER Haarlem

info@degoedkoopstecvketel.nl
Tingietersweg
125
Tingietersweg 125

Bel voor meer info 023 8200340
2031 ER Haarlem

Tel: 023-8200340
Remeha Tzerra
CW 4
met gratis Isenseinfo@degoedkoopstecvketel.nl
klokthermostaat!

Zandvoortse Courant • NUMMER 22 • 28 MEI 2015

Dankzij De Verbeelding aan het werk
Afgelopen donderdag is het project ‘De Verbeelding’ feestelijk van start gegaan. De Ver-

beelding richt zich op Zandvoorters met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische
beperking en/of Zandvoorters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die willen werken en die zich actief willen ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Rubriek

met oog en oor
de badplaats door
Wethouder gaat
op werkbezoek

Gezamenlijke toost op de start van De Verbeelding

De Verbeelding is het Zandvoortse antwoord op de invoering van de Wmo en de
Participatiewet voor wat betreft arbeidsmatige dagbesteding en werk. De gemeente
Zandvoort kiest voor een integrale aanpak en deze krijgt
vorm in De Verbeelding. Hierin
werkt de gemeente samen met
Werkdag, Stichting Perspectief,
Nieuw Unicum, bibliotheek ZuidKennemerland, kringloopwinkel
Het Pakhuis, Roads en lokale ondernemers.
De Verbeelding ‘ontwikkelt naar

werk’. Dat betekent dat inwoners
begeleid worden om weer aan
het werk te komen. Dit varieert
van begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding tot begeleiding naar (on)betaald werk
in Zandvoort zelf. De provincie
Noord-Holland ondersteunt de
ontwikkeling van De Verbeelding
met subsidie.
De Verbeelding heeft een werkruimte in het raadhuis. Zowel
de werkzoekende als de werkplekaanbieders krijgen begeleiding vanuit De Verbeelding.
Een banencoach en een coör-

dinator werken hier vandaan
samen met de projectleiders
van de Verbeelding, Marie-José
Driessen en Els den Breejen, aan
de verdere ontwikkeling hiervan. Zij zijn continue op zoek
naar werkplekken, stageplekken, werkervaringsplekken of arbeidsmatige dagbestedingsplekken waar Zandvoorters aan de
slag kunnen. Wie een idee heeft
over mogelijke werk(ervaring)
plekken of stageplekken of andere zaken die bijdragen aan de
doelstelling van De Verbeelding,
kan contact opnemen via info@
deverbeelding-zandvoort.nl.

Blaasconcert in de Agathakerk
Zondag 31 mei treed het orkest Gregale, onder leiding van Harold Versteege, op in de

Agathakerk. Gregale is een zogenaamd ‘dubbel blaasquintet’, dat bestaat uit 5 keer twee
dezelfde instrumenten: 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 hoorns en 2 fluiten. Het tienkoppige orkest zal onder andere werken van W.A. Mozart, C. Debussy, M. Ravel en G. Jacob
ten gehore brengen.

De naam Gregale komt uit het
Grieks en is een bepaalde wind
op de Griekse eilanden. En daar
ligt de koppeling: het maken van
muziek op een blaasinstrument.
Voor dit optreden is muziek van
verschillende componisten gekozen. Zo komt Mozart voorbij
met de ouverture van ‘Cosi fan
tutte’. Maar ook mooie muziek

van Debussy: ‘Petite Suite’, met
de delen ‘En Bateau’, ‘Cortège’,
‘Menuet’ en ‘Ballet’. Bekende
muziek die in vele uitvoeringen
haar weg naar het publiek heeft
gevonden. Verstilling wordt gevonden in de prachtige ‘Pavane
pour une infante défunte’ van
Ravel. Tot slot speelt Gregale
‘Old wine in New Bottles’ van

Gordon Jacob. Dat is een aantal
bekende Engelse liedjes, bewerkt voor deze bezetting. Bij
dit laatste stuk zal een trompet
ondersteuning geven.
Het concert in de Agathakerk
begint om 11.30 uur. De toegang
is gratis maar er is na afloop een
open schaal collecte.

Zandvoort schoon!? heeft hulp nodig…….

Gemeente Zandvoort

We maken allemaal gebruik van de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan zoals het plaatsten, vervangen en repareren van zaken als masten, palen, banken, afvalbakken, hekwerken, beplanting
en speeltoestellen. Dit heeft permanent onderhoud nodig, dat veelal via een
vast schema wordt uitgevoerd. Voor de medewerkers van de gemeente is het
onmogelijk om constant in beeld te hebben waar er bijvoorbeeld schade is.
Zij hebben uw hulp nodig.
Heeft u iets gezien dat stuk, omgevallen, beschadigd of scheef is?
Geef het door via de gemeentelijke meldlijn, tel. 023-5740200
Samen houden we zo Zandvoort Schoon!!

Wethouder Gerard Kuipers
gaat binnenkort in zijn functie als wethouder Toerisme
en Economische Zaken
werkbezoeken afleggen
bij een aantal Zandvoortse
ondernemers. Hij wil zich
breed oriënteren over allerlei zaken die zijn portefeuille raken. “Eerdaags
starten wij met een aantal
informele werkbezoeken
in Zandvoort. Wethouder
Toerisme en Economische
zaken, Gerard Kuipers,
komt op bezoek. Horeca,
detailhandel, dienstverlening, kortom alle vormen
van ondernemen staan bij
hem op de verlanglijst”, aldus bedrijfscontactfunctionaris Hilly Jansen van de
gemeente. Wilt u zich daarvoor aanmelden, dan kan
dat bij haar via h.jansen@
zandvoort.nl.

Zandvoortse op
‘Haarlem wijn’

Zaterdag 30 mei is de
derde editie van Haarlem
Wijn. Een van de deelnemers is het jonge wijnbedrijf Wijnologie van de
Zandvoortse Bianca van
der Ven. Naast een aantal
exclusieve wijnen, die met
passie en liefde zijn geselecteerd op prijs-kwaliteit,
presenteert ze ook geschenken uit de webwinkel:
www.wijnologie.nl/winkel.
Op een unieke locatie, de
prachtige Bavo Kerk op
de Grote Markt, is er een
‘Hemelse Wijnproeverij’
met meer dan 200 wijnen.
Via de website Wijnologie
is nog een aantal kaarten in
de voorverkoop te koop voor
€ 15 (in plaats van € 20 aan
de deur).

Open dag Bomschuit
Bouwclub

De Zandvoortsche Bomschuit Bouwclub is een
modelbouwvereniging die
tot doel heeft de cultuurhistorie van ons dorp op
schaal te verenigen. Ieder
jaar houden de leden een

open dag en dit jaar is dat
op zaterdag 30 mei. De
leden tonen op die dag
hun werkstukken. Meestal
modellen van bomschuiten, garnalenbootjes, haringkarren en badkoetsen.
Geïnteresseerden zijn tussen 14.00 en 17.00 uur van
harte welkom in het clubgebouw, Tolweg 10a, om
de bouwwerken te komen
bewonderen

Taizéviering

Deze maand is de Taizéviering op 5 juni dit keer in
de Protestantse kerk aan
het Kerkplein. Het centrale
thema is gekozen rondom
de 100e geboortejaar van
frère Roger. In 1940 ving
hij mensen op die het oorlogsgeweld trachtten te
ontvluchten. In 1942 moest
hij zelf vluchten maar Roger
keerde in 1944 in Taizé terug
waar hij samen met andere
broeders een oecumenische
gemeenschap stichtte. Ook
in Zandvoort worden deze
bijeenkomsten gevierd zoals in het plaatsje Taizé in
Frankrijk met aangepaste
liederen en een stilte. Het
inzingen in de Protestantse
kerk begint om 19.00 uur,
de dienst is van 19.30 tot
20.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.

Cinema Nostalgie

Op 2 juni 2015 opent Cinema
Nostalgie vanaf 13.00 uur
weer haar deuren met de
leuke film ‘Some Like It Hot’
(1959) met Marilyn Monroe,
Tony Curtis & Jack Lemmon.
De ontvangst met koffie/
thee en cake is vanaf 13.00
uur. De film begint om 13.30
uur. Kosten: € 7 inclusief
Belbus, film, koffie en toeslag; zonder belbus: € 6.
Wilt u gebruik maken van
de Belbus, geeft u zich dan
op bij Pluspunt telefoon:
023-5717373. Losse kaarten
(zonder Belbus) zijn op de
dag zelf te koop bij de kassa
van Circus Zandvoort. Ko en
Joke Luijkx zijn aanwezig
om u te helpen bij de instap
in de lift en/of naar de stoel.
5

Grand café XL Zandvoort
WIJ ZOEKEN
BEDIENEND PERSONEEL

Tuincentrum

WEEKAANBIEDING
Parelhoen filet

voor versterking van ons team

Groot assortiment
zomerplanten

geserveerd met een saus van paddenstoelen,
dagverse groenten en friet

Bel 023-5712252 en vraag naar
Hannie, Mike of Max

voor maar € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Grand Café XL - Kerkplein 8 Zandvoort

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

Raamdecoratie:

Zaterdag 13 juni vanaf 14:00 tot 18:00 uur

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

€ 75,-

Zonwering:

Mensen, het wordt weer één groot feest!

Magic
Theater
We vieren de komst
van deCabaret
Hollandse Nieuwe
en hoe!Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV)
Als u het bij deze 11e jaargang nóg niet weet:

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

oktober 2013, aanvang: 19:00 uur
laat u danmaandag
maar 28
gewoon
verrassen!

Vloerbedekking:

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van

cabaret,goede
illusie, verwondering,
en mentalisme,
Ons
doel dittheater
jaar:
waarbij ook veel te lachen valt.
een bijdrage aan een
mindervalidenpad tot op het strand.

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen
u zelf om 19.00 uur!

Helpt u mee?
Ook onze koks willen u graag betoveren met een

Toegangskaarten
verkrijgbaar
in uitons
heerlijk 4-gangendiner
(keuze
vis enpaviljoen.
vlees)

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis
zie ommezijde >

Strandpaviljoen 18 • Boulevard Barnaart • 2041 KB Zandvoort aan Zee
THA1323 Illusionisten kaart A5.indd 2
T 023- 571 5660
• www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl

Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

9/27/13 3:22 PM

NIET NIEUW NIET OUD MAAR AL 35 JAAR VERTROUWD
85x126.indd 1

LUKON SCOOTERS
HET ADRES VOOR
NIEUWE / GEBRUIKTE SCOOTERS
REPARATIE EN ONDERHOUD
ALLE MERKEN ONDERDELEN
EN ACCESSIORES
OPHAAL SERVICE
OFF. DEALER VAN:

LUKON SCOOTERS
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KOCHSTRAAT 8

2041 CE ZANDVOORT

023-5716504

07-04-15 09:15
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Viskar rijdt schade aan Duitse camper
Een losgeschoten luifel van een viskar heeft zondagavond voor de nodige schade gezorgd.
De bestuurder van de ventkar, die het ongeluk veroorzaakte, is aangehouden voor rijden
onder invloed. Hij blies bij controle 460 ug/l, waar 220 ug/l is toegstaan.

De camper raakte flink beschadigd | Foto: Michel van Bergen

De viskar werd vanaf het strand
naar de nachtstalling in Nieuw
Noord gebracht toen het rond
19.30 uur in de Linnaeusstraat
fout ging. De luifel schoot los
en klapte open tegen een camper van een Duitse toerist. De
ramen en spiegel van de camper liepen door de botsing forse
schade op. Politieagenten hebben geassisteerd bij de afhandeling van het ongeval. De camper van de toeristen is met tape
geplakt zodat ze deze, tijdelijk,
weer verder kunnen gebruiken.

Kiosken op de boulevard
Zandvoortse ondernemers opgelet. De gemeente wil komende zomer bij wijze van proef een aantal kiosken op de

boulevard plaatsen. Deze kunnen door lokale ondernemers
bezet worden. Wees er snel bij want er zijn slechts vijf stuks
beschikbaar.

Op kosten van de gemeente
worden tijdens een proefperiode, van 15 juli tot 15 augustus,
vijf kiosken op de boulevard
geplaatst. Het is de bedoeling
dat deze kiosken iedere dag
open zijn van ongeveer 12.00
tot 18.00 uur. Zandvoortse

ondernemers mogen vanuit
deze verkooppunten toeristische of streekgebonden producten verkopen. En omdat
het om een pilot gaat van
een maand, zijn er geen kosten aan verbonden voor de
ondernemers die mee willen

doen. Let wel, horeca is niet
toegestaan.
Het plan is onder voorbehoud van toestemming van
het college, dat het idee zelf
heeft voorgesteld maar nog
een aantal spelregels moet
vaststellen. Wie interesse en/
of vragen heeft, kan contact
opnemen met de Hilly Jansen,
de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente. Tel. 0613427671, e-mail: h.jansen@
zandvoort.nl.

Zeeweg niet helemaal afgesloten,
wel verkeershinder
Op 31 augustus aanstaande zal de firma Dura Vermeer met
groot onderhoud aan de Zeeweg beginnen. Het is nodig dat

deze voor Zandvoort belangrijke ontsluitingsweg gedurende
de renovatie deels afgesloten wordt. Deels, omdat er in eerste
instantie in de Zandvoortse gemeenschap gedacht werd aan

volledige afsluiting zoals de vorige winter van de Zandvoortselaan tussen Zandvoort en Bentveld. Dat bleek tijdens de

inloopavond die de provincie dinsdagavond in Bezoekerscen-

trum Kennemerduinen belegd had om tekst en uitleg te geven.
Het groot onderhoud van
de Zeeweg, de N200, valt in
een aantal stukken uiteen.
Allereerst worden de vier rijbanen voorzien van nieuw asfalt tussen de bebouwde kom
van Overveen tot aan de gemeentegrens met Zandvoort.
Daarbij worden de diverse
parkeerhavens opgeheven of
vervangen door pechhavens.
Ook voor het ‘langzaam verkeer’, daarmee worden de
voetgangers, fietsers en brommers bedoeld, gaat het een en
ander veranderen. De brommers/scooters moeten nadat

het werk klaar is, in beide richtingen gebruik maken van de
zuidzijde van de Zeeweg, het
fietspad dat richting Overveen
aan de rechterkant ligt. De
fietsers mogen beide zijden
blijven gebruiken, net als de
voetgangers.
In Overveen wordt de rotonde bij de Brouwerskolkweg
verbeterd en worden de bushaltes beter toegankelijk gemaakt voor minder validen.
De rijbanen van de Zeeweg
krijgen nieuwe rechtsaf en
linksaf stroken en de diverse
oversteekplaatsen worden

verplaatst. Als laatste wordt
het foutparkeren in de bermen tegen gegaan door terpjes langs een gedeelte van de
rijbanen te plaatsen.
Om dit alles in goede en veilige banen te leiden, wordt de
weg bij toerbeurt afgesloten.
Er zal dus een gedeeltelijke
afsluiting zijn, waardoor er
toch verkeer in beide richtingen mogelijk is. Een uitzondering: tussen 10 en 18
oktober zal de afsluiting volledig zijn. Ook de rotonde bij
de Brouwerskolkweg zal dan
volledig voor verkeer in beide
richtingen afgesloten zijn.
Wilt u meer weten over dit
project van de provincie, dan
kunt u kijken op www.noorholland.nl/zeeweg. Het emailadres is: infoZeeweg@
noord-holland.nl en het provinciaal servicepunt Wegen
is telefonisch te bereiken via
het gratis telefoonnummer
0800-0200600.

Nog maar een paar dagen
om te stemmen!
Stemmen 18 t/m 31 mei
Heb jij alle te gekke Pop Up inzendingen al gezien?
Het is een nek-aan-nekrace en er zijn
nog maar een paar dagen om te stemmen!
Breng nu óók jouw stem uit door het
liken van één of meerdere ideeën op

www.popupzandvoort.nl/stemmen.
Het idee met de meeste stemmen krijgt voor
maximaal 3000 euro aan compensatie in de kosten
van het evenement, de nummer twee krijgt maximaal
2000 euro en de nummer drie maximaal 1000 euro.

1e plaats: € 3.000
2e plaats: € 2.000
3e plaats: € 1.000
Namens alle deelnemers van het Pop Up Zandvoort
Weekend van 19 t/m 21 juni: alvast bedankt voor je stem!
De prijswinnaars worden bekendgemaakt op maandag 1 juni.

Stop seksueel geweld
Ongeveer 32% van de kinderen in Nederland maakt ooit

een vorm van seksueel geweld mee. De Haarlemse stichting

‘Project Speak Now’ trekt zich het lot van deze kinderen aan

en organiseert van 12 tot 30 juni de ‘Speak Now’-campagne.

Zangeres Rhodês (archieffoto)

Met deze social media-actie
wordt onder andere met een
indringende videoboodschap
aandacht gevraagd voor de
noodzaak tot meer openheid over seksueel geweld. De
Zandvoortse zangeres Cathy
Samé Lottin, alias Rhodês, staat
als ambassadeur van de stichting volledig achter deze campagne: “We zoeken minimaal
1.000 personen die ons steunen.
Als je mee wil doen, kun je je aan-

melden via de Facebookpagina
Event Request >1000 people to
stand up. We vragen maximaal
een half uur van je tijd en dat je
toegang tot internet hebt. Hoe
meer mensen meedoen, hoe verder we onze boodschap kunnen
uitdragen. Want elke stem telt,
ook die van jou.”
Vrijdag om 17.00 uur is Rhodês
te gast bij het radioprogramma
‘Zandvoort bruist’ van ZFM.
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Op zoek naar een vakantie-/bijbaan?

Center Parcs Park Zandvoort organiseert
op dinsdag 2 juni
van 19.00 tot 21.00 uur
een speeddate in de Beach Factory!
Dus ben jij een scholier/student van 16 jaar of ouder?
Meld je nu aan door je persoonlijke gegevens te sturen naar:
werkenbijzandvoortaanzee@groupepvcp.com

Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens
Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Haal op deze avond je vakantie-/bijbaan binnen!
Heb jij nog vrienden die ook op zoek zijn naar een vakantie-/bijbaan?
Neem ze mee naar de speeddate!
Er zijn vacatures bij
Aqua Mundo, Horeca, Housekeeping, Keuken,
Spoelkeuken, Technische dienst en Foodstore.
Center Parcs Park Zandvoort
Trompstraat 2, 2041 BE Zandvoort
023-5741416

Center Parcs Park Zandvoort
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Zandsculptuur heet bezoekers welkom

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

Sinds vorige week staat het zandsculptuur ‘Welkom-in-Zandvoort’ te pronken op de Zand-

06 - 2453 0167

voortselaan. Het kunstwerk op de rotonde ter hoogte van Nieuw Unicum geeft de bezoekers een voorproefje van wat er komen gaat: het EK Zandsculpturenfestival 2015.

Het thema waar de kunstenaars mee gaan werken in
Zandvoort wordt het internationale Van Gogh jaar. Naar verwachting zal dit thema extra
veel bezoekers naar Zandvoort
trekken.

Zandsculpturen route

Zandsculptuur op de Zandvoortselaan

In augustus zullen diverse
Europese sculptuurkunstenaars hun best doen om de
titel te behalen. De sculpturen
komen, net als vorig jaar, op het

Badhuisplein en op een aantal
locaties in het centrum te staan.
Ook worden er enkele kleinere
sculpturen gebouwd bij ondernemers, VVV en de bibliotheek.

In de regio krijgt de Zandsculpturen route steeds meer
vorm, nu ook zandsculpturen in
Haarlemmermeer en Volendam
worden gerealiseerd. In de komende jaren wordt gestreefd
naar uitbreiding van deze
route door meer deelnemende
gemeenten in de Metropool
Amsterdam. Zie ook: www.
zandsculpturenroute.nl.

Commotie om strandbungalows
Jack Huijben van strandpaviljoen Azzurro op het naaktstrand dacht dit seizoen te kunnen

beginnen met zijn strandbungalows. Alle vergunningen waren rond, zo dacht hij. Maar nu is

er in de gemeenteraad commotie over het bestemmingsplan, waarin de gemeente 24 luxe

bungalows toestaat op het strand tussen Havanna aan Zee en het einde van het naaktstrand.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Gaat juni mooier
weer brengen?
Ondanks een paar mooie en warme dagen tussendoor
tijdens de afgelopen twee maanden, is het gemiddeld nog steeds iets aan de koude kant gebleven. Dat

lag voornamelijk aan de dikwijls nog ‘nachtvorstelijke’
nachten. Vlak boven het veld was het regelmatig iets
onder 0 de afgelopen weken. Zelfs tot eind juni kan het

nog tot flinke nachtvorst komen in de duingebieden
van Noord-Holland.

Ook de rest van de week zitten we met een onderkoelde
luchtaanvoer van over het
kille zeewater. En hardnekkig
hogedrukgebied dat bivakkeert boven de onderkoelde
wateren nabij Ierland geeft
voortdurend die instroom
van kille lucht. Overdag komt
de temperatuur uit rond een
graad of 15.
Wolkenvelden en zonnige momenten wisselen elkaar af en
vooral richting het weekend
valt er weer neerslag. Het
gaat daarbij niet bepaald om
grote regenhoeveelheden. De
droogte duurt nog voort. Toch
is het best bruikbaar weer in
Zandvoort en omgeving voor
bijvoorbeeld diverse buitenactiviteiten.

Vooralsnog kunnen de strandbungalows nog niet gebouwd worden

De raad zou het besluit daarom willen terugdraaien. Maar
volgens wethouder Liesbeth
Challik is dat niet mogelijk,
tenzij er procedurefouten zijn
gemaakt. Dat laatste werd ook
gesuggereerd, maar Huijben
maakt zich daar voorlopig niet
druk om. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo zorgvuldig
overleg met de gemeente is
geweest dan over dit plan voor
strandbungalows. Ik voldoe inmiddels aan alle voorwaarden,
zelfs de Welstandscommissie
was enthousiast”, aldus Huijben.
Toch lijken er opeens beren op
de weg te komen. Huijben: “Nu
komen er ineens bezwaren van
het bewonersplatform Leefbare

Kust. Het verwijt aan de gemeente is onder andere dat er
onvoldoende inspraakmogelijkheden zijn geweest tegen
de plannen. Maar de bewoners
die klagen zien de strandbungalows bij ons niet eens. Dus direct
belanghebbende kun je ze niet
noemen.”
Inmiddels blijkt dat ook de nieuwe eigenaar van het eveneens
op het naaktstrand gelegen
strandpaviljoen Paal 69 @ the
Beach een aanvraag voor strandbungalows heeft ingediend en
dat buurman Wim Fischer van
Adam en Eva bezwaar maakt tegen de luxe bungalows. Fischer,
al 25 jaar eigenaar van laatstgenoemde strandpaviljoen, vindt

dat er door de gemeente niet
goed over nagedacht is hoe de
logistiek moet worden geregeld. “De gasten moeten hun
auto parkeren op het grote parkeerterrein. Zie je die mensen
al een paar honderd meter slepen met koffers? Nee, die gaan
met de auto het strand op om
uit te laden bij hun bungalow.
En wie gaat daar tegen handhaven? Verder vind ik dat het een
naaktstrand is; het blootbeleid
gaat hiermee op de schop.”
Of en wanneer de strandbungalows er echt gaan komen, zal
binnenkort duidelijk moeten
worden. Voorlopig kan Huijben
niets anders doen dan geduldig
afwachten.

Een omkeerpunt zal zich
gaan voordoen tussen pakweg 28 en 31 mei. Dit is een
periode met een grotere kans
op neerslag. De depressieactiviteit breidt zich weer wat
uit over het Noodzeegebied.
Desalniettemin geeft het
voornaamste Europese weermodel nog aan dat we vanaf
begin juni een belangrijke

temperatuurstijging krijgen in de Benelux richting
de 20 tot 25 graden. Ook de
Amerikaanse variant mikt op
‘n snelle temperatuuropmars
begin juni tot meer dan 25
graden.
De vraag is wat het sturende
Azorenhoog gaat doen begin
juni. Breidt dat zich uit tot over
onze omgeving en koerst dat
later door richting het noordoosten van Europa met fraai
droog, zonnig en warmer weer
tot gevolg? Of krijgen toch die
depressies die uitzakken richting het Noordzeegebied meer
vat op ons weerbeeld? De al
genoemde ‘kritieke’ periode
28-31 mei moet de doorslag
geven.
De periodieke regenkansen
blijven tot en met aanstaande maandag in ieder geval
nog tamelijk groot in ZuidKennemerland. Eerst vanaf 4-5
juni zal de weersverbetering
waarschijnlijk volgen.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

15o

15o

15o

17o

Min

12o

10o

8o

9o

Zon

50%

45%

85%

55%

Neerslag 30%

60%

75%

55%

Wind

zw. 4

zw. 4

zw. 4

zw. 4
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Zandkorrels
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouwen renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie:
€ 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt
dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min).
Bij vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
..................................................

Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK,
alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door
waar de Key stopt
..................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................

Introductieavond
Shiatsu
Donderdag 4 juni,
aanvang 19.00 uur.
Heeft u
gezondheidsklachten?
Kom en kijk wat Shiatsu
voor u betekenen kan.
Gratis toegang.
www.muyaki.com
Aanmelden:
06-19992616

Super-de-luxe zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30 - 15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15 - 14.00 uur
Hogeweg 56A

..............................................................................................................
Gezocht: een liefdevolle AU PAIR
voor onze dochter (peuter).
Je woont doordeweeks in ons huis in Zandvoort.
Gemiddeld 40 uur per week.
Maandag t/m vrijdag (tenzij uitzondering).
Flexibel en liefdevol. Incl. licht huishoudelijk werk. Mail naar
oppasgezochtinzandvoort@gmail.com

6 juni is er weer
kofferbakmarkt
op het Gasthuisplein.
Ook een plek op
deze markt?
Vanaf 12,50 hebben
wij een plek.
Meer informatie
vindt u op
www.onair-events.nl
of bel met 06-19427070
....................................................
Kamer te huur
Werken in de zomer
en slaapplaats nodig?
Slaapkamer met
eigen douche en wc.
In Zandvoort centrum.
Tel. 06-11350397

Zandkorrels invulbon

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Particuliere zandkorrel

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto’s
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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particulier

zakelijk

7,50

10,00

Autobedrijf Zandvoort

8,00

10,50

APK-KEURINGEN

9,50
10,00
10,50
11,00

13,00
13,50
14,00
14,50

8,50
9,00

11,00
12,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hét APK keurstation

Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!
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Cruyff speelveldje in gebruik genomen
betaald voetballer Pieter Keur een speelveld op het schoolplein van de Nicolaasschool. Niet zo maar een speelveld, maar
eentje die de goedkeuring kon krijgen van Johan Cruyff. Op het

plein hangt ook een bord waarop de kinderen veertien waarden kunnen lezen voor een goed gebruik van het speelveldje.
Volgens directeur Carla Went
van de Nicolaasschool is het
speelveldje vooral bedoeld om
kinderen meer te laten te bewegen. De gedachte erachter
is ook om kinderen te leren hoe
met elkaar om te gaan. Of zoals
Keur het al zei bij het opnoemen
van de waarden: “Wil niet altijd

de aanvoerder zijn en laat ook iemand anders dat een keer doen.”
Het veldje is tot stand gekomen via de leerlingenraad die
een aanvraag heeft gedaan bij
de Cruyff Foundation. De Riki
Stichting heeft ook meegeholpen aan het project en de leer-

lingen zelf hebben een sponsordictee gehouden om aan geld
te komen. Ook de gemeente
Zandvoort heeft meegewerkt
aan dit project. Binnenkort ko-

men er nog allerlei speelattributen en worden er nog doeltjes
geplaatst op het speelveldje,
dat ook na schooltijd kan worden gebruikt.

Fijne geuren
Ik zweer erbij, er is niets zo fijn
als heerlijk geurende mannen!
Als die langslopen, smelt ik een
pietsie. Als een sneeuwpop door
een brandende zon. Ik word week,
sluit soms een tel mijn ogen.
Alsof zich een lenteboost ontpopt
in mijn hoofd, die vleugels geeft!
Ik weet nu hoe dat komt: In tegenstelling tot wat mensen vaak
denken werken urine en zweet
geuren, mits deze nauwelijks tot
niet voor ons te detecteren zijn,
bijzonder positief op de aantrekkingskracht tot een ander. In deze
afscheidingen van de mens zitten feromonen welke seksueel
een positieve uitwerking hebben of juist niet. In verscheidene
parfums worden dan ook dat
soort geuren toegevoegd. Het
MHC (Major Histocompatibility
Complex) heeft een duidelijke
werking op de geur die een vrouw
prettig vindt aan mannen, vertelt
internet.
Gaan geuren waardoor jij getrokken wordt dan altijd gepaard met
aantrekkingskracht? In feite wel
wellicht. Een aantrekkingskracht
op een geluksgevoel, op een soort
plots opkomende blijdschap, die
je gewoonweg niet onderdrukken wil. Het is als schoon gewassen frisse was, zojuist gebakken
brood, in combinatie met opium
wierook. Of jasmijn en lotusbloesem in één.
Ik moet er niet aan denken om
nooit meer te kunnen ruiken.
Hersenen en geur zijn een onfeilbare combinatie. Het blikt
terug, maakt gelukkig (of juist
niet), doet denken aan, verklaart,
beleeft, herinnert, en belemmert
misschien een enkele keer? Net
als muziek bepalen ook geuren in
grote mate je stemming.
Vrouwen willen zwemmen in
lekkere geuren. Ook als het weer
een beetje minder is. Daarom aan
jullie heren, weet dat een goed
parfum begeerlijk maakt. Blijf de
lente op jullie huid sprayen, en de
zon gaat niet meer weg! De lekkerst geurende man in Zandvoort
onthalen, dat was een mooie voor
Pop Up Zandvoort geweest! Heb
jij al gestemd? Het kan nog
tot 31 mei. Ik ben benieuwd
met welke goede ideeën in
zee zal worden gegaan.

Mandy Schoorl

Afgelopen vrijdag opende leerkracht Carola Kramer en oud-
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Na de zomervakantie

[eind aug./begin sept.] beginnen we met onze zwemlessen.

Zwemschool Waterval
Haal binnen 3 maanden een
oﬃcieel erkend A, B of C-diploma!
Incl. 100% garantie!
Leeﬁjd: vanaf 4 jaar
Zwemlessen vinden plaats in Beverwijk

Voor GROTE BLOEMEN,
kleine bloemen, lieve bloemen...
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Geef uw kind(eren) snel op via:
www.zwemschoolwaterval.nl
Telefoon: 06 12 41 79 12

Specialist voor al uw bloemwerken.

Gemeente Zandvoort

UITNODIGING OPEN DAG
Algemene begraafplaats Zandvoort
…Even in een andere wereld…

Als inwoner ken je Zandvoort vast heel goed. Maar wist je ook dat Zandvoort een zeer bijzondere en sfeervolle
begraafplaats heeft? Het is een begraafplaats waar iedereen welkom is. Dood of levend, mens of dier,
religieus of niet. Het is een plek waar de tijd heeft stil gestaan. Maar ook weer niet.
Laat je meenemen in de verhalen uit vervlogen tijden en uit het nu. Ervaar de serene
rust midden in het groen en kom kijken op 30 mei van 11.00 – 16.00 uur.

BEDRIJVENGIDS pagina
Stichting

Personeel gezocht
voor keuken
en bediening

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Grand Café & Restaurant

Alle dagen tot 10.00 uur

Kofﬁe met croissant € 2,50
Lekker op het (verwarmde) terras

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Haltestraat 25 2042 LK Zandvoort

VANWEGE VAKANTIE ZIJN WIJ GESLOTEN
VAN VRIJDAG 29 MEI
TOT EN MET DONDERDAG 11 JUNI!
Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

12

Zandvoortse Courant • NUMMER 22 • 28 MEI 2015

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 22 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week
21 en de verdere in week 21 door het college genomen
besluiten zijn in week 22 vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

BENOEMING LID VAN DE GEMEENTERAAD
De heer Jongbloed heeft schriftelijk te kennen gegeven zijn
benoeming niet aan te nemen
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend
dat Antonides (Marten), wonende te Bentveld, bij besluit
van 20 mei 2015 benoemd is tot lid van de raad van de
gemeente Zandvoort.
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan
doordat mevrouw C.E. de Jong-Janssen ontslag heeft
genomen als raadslid.
Plaats:
Datum:

Zandvoort
20 mei 2015

De voorzitter voornoemd,
dhr. N. Meijer
Ingevolge artikel V2 lid 1 van de Kieswet heeft de benoemde 10 dagen de tijd om te melden of hij de benoeming
aanvaardt.

BENOEMING LID VAN DE GEMEENTERAAD
De heer Antonides heeft schriftelijk te kennen gegeven zijn
benoeming niet aan te nemen
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend
dat de heer Steegman (Leo), wonende te Zandvoort, bij
besluit van 21 mei 2015 benoemd is tot lid van de raad
van de gemeente Zandvoort.
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan
doordat mevrouw C.E. de Jong-Janssen ontslag heeft
genomen als raadslid.
Plaats:
Datum:

Zandvoort
21 mei 2015

De voorzitter voornoemd,
dhr. N. Meijer
Ingevolge artikel V2 lid 1 van de Kieswet heeft de benoemde 10 dagen de tijd om te melden of hij de benoeming
aanvaardt.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Stationsstraat 20, plaatsen dakopbouw met dakterras,
ingekomen 18 mei 2015, 2015-VV-080.

- Kerkplein 8, aanpassen windschotten bestaand terras,
ingekomen 21 maart 2015, 2015-VV-083.
- Zandvoortselaan 10, vervangen en vergroten balkon
achterzijde woning, ingekomen 2015-VV-084.
Bentveld:
- Westerduinweg 32, plaatsen hekwerk voor oprijlaan,
ingekomen 19 mei 2015, 2015-VV-081.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend
dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit
bij de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen
beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 31, aanbrengen garage thv souterrain niveau, verzonden 19 mei 2015, 2015-VV-050.
- Louis Davidscarre 4, plaatsen luifel, verzonden 20 mei
2015, 2015-VV-039.
- Keesomstraat locatie achter flat De Fazant, kappen drie
bomen, verzonden 22 mei 2015, 2015-VV-066.
- Celsiusstraat 36, kappen boom voortuin, verzonden 22
mei 2015, 2015-VV-069.
- Locatie gelegen in plantsoen Burg.v.Alphenstraat/Tjerk
Hiddestraat, plaatsen kunstwerk, verzonden 22 mei 2015,
2015-VV-079.
Bentveld:
- Wikkelaan voor nr.:9, kappen boom, verzonden 22 mei
2015, 2015-VV-077.

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kerkstraat 8, verzoek afwijken bepaling bestemmingsplan voor schenken koffie en thee, verzonden 22 mei
2015, 2015-VV-031.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Thorbeckestraat 7, splitsen gebouw in twee winkels,
verzonden 21 mei 2015, 2015-VV-051.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

De datum van bekendmaking is de verzenddatum van
de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit
de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen
bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket
Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een
DigiD een verzoek om voorlopige voorziening digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken
wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur.
Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening)
niet bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Autosport - Pinksterraces

Voetbal

Verswijveren twee keer op podium
Tijdens de Pinksterraces afgelopen weekend, liet hij weer van
zich horen. Zandvoorter Youri Verswijveren maakte het de

voormalige Clio-rijder Marcel Dekker knap lastig in de Ribank

Mazda MaX5 Cup. Eerder dit jaar won Verswijveren een race,
maar dit weekend kwam de Zandvoorter niet voorbij Dekker.

Startveld MX5 cup met Zandvoorter Youri Verswijveren op plek twee | foto: CPZ

“Ik had wel een snellere wagen”, klonk het uit de mond van
Verswijveren, die beide races
achter Marcel Dekker als tweede
eindigde.
Net als in de Mazda MaX 5 Cup
kenden de beide races tijdens de
Marcel Albers Memorial Trophy
een strijdlustig verloop. Twee
voormalige Formule Ford rijders, John Svensson en Melroy
Heemskerk, waren behoorlijk
aan elkaar gewaagd. Beide keren won Heemskerk, waarbij

de overwinning van Heemskerk
op de zondag het meest opviel.
Het verschil was minimaal, omdat Heemskerk bij het uitkomen
van de Arie Luyendijkbocht in de
laatste ronde nog op de tweede
plaats lag.
In de raceserie Competition 102
GT4 European Series, moest het
Duitse duo Peter Ebner/Sacha
Halek tijdens de zaterdagrace
de zege laten aan de ‘amateur’
Daniel Uckermann. Zowel Ebner/
Halek als Uckerman reden in een

fraaie KTM X-BOW GT4. Ebner
en Halek waren zelfs bijna twee
seconden sneller dan bijvoorbeeld de regerende kampioenen
Bernhard van Oranje en Ricardo
van der Ende in de Ekris BMW.
Uiteindelijk wonnen Ebner en
Halek de tweede race voor de
twee Chevrolets Camaro GT4 van
Jelle Beelen/Marcel Nooren en
Luc Braams/Duncan Huisman.
Het duo Van Oranje/Van der
Ende vergooide een hoge notering door een stuurfout van de
prins.
In de KIA Lotos serie was het
vooral een Pools racefeest. In de
eerste race won Karol Urbaniak
en in de tweede race ging Konrad
Wróbel met de winst aan de haal.
Bij de Historische monoposto’s
was het Frank Grooz die met een
voormalig Formule 3 wagen de
twee races op zijn naam wist
te schrijven. In de Duitse Cup &
Tourenwagen Trophy waren de
winnaars Andreas Sczepansky en
Sascha Faath. Deze klasse is vergelijkbaar met de Nederlandse
DNRT series. Opvallende naam
in dit veld was die van Ralf
Schumacher. De voormalige
Formule 1 rijder finishte beide
keren net buiten het podium.

Zandvoorter weer terug in DNRT
Na vier jaar aan de kant gestaan te hebben vond Zandvoorter

Maarten Jansen het weer tijd om zijn liefde voor het racen
weer op te pakken. Drukke werkzaamheden binnen zijn be-

drijf NPD Communications maakten het niet mogelijk vol-

doende tijd vrij te maken om weer serieus te gaan racen. Door
enthousiasme in zijn directe omgeving was de tijd rijp nu
weer aan de start te verschijnen van de DNRT BMW E30 cup.

Na de vrije training en de kwalificatie aan de auto te hebben
kunnen wennen, startte Jansen
zijn eerste race in 2015 op een 17e
plaats in een veld van 35 auto’s.
Niet onverdienstelijk maar ook
niet helemaal wat hij verwacht
had.

Races

Maarten Jansen in actie op het circuit van Zolder | Foto: Jeroen van der Mije

Het laatste seizoen dat Jansen
in deze klasse reed was hij succesvol met diverse overwinningen, dus lijkt de keuze voor
deze cup de juiste. Gesteund
door een aantal enthousiaste
ondernemers rijdt Jansen dit
seizoen alle races binnen de
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BMW E30 cup. Dinsdag 19 mei
was zijn eerste racedag in het
Belgische Zolder. Voor Maarten
spannend om zich te meten
met een nieuwe lichting rijders,
en in een voor hem nieuwe auto
waar hij tot deze dag nog niet
mee gereden had.

Na een paar mooie gevechten op
een opdrogende baan, wist hij op
te klimmen naar een 11e plek. De
tweede race werd er wederom
veel gestreden om de posities,
maar voor Jansen bleek het gebrek aan motorvermogen, ten
opzichte van de concurrentie, hij
niet verder dan de 10e plek te kunnen komen. Al met al een mooi
resultaat, dat duidelijkheid heeft
verschaft waar aan gewerkt kan
worden voor het volgende evenement.
De raceactiviteiten van Maarten
worden ondersteund door
Novitarius, Move Media, MyeVision, AanZee strandclub 12,
Autoschade Herstel Haarlemmermeer, CarWizard, Signavure, Dex
Legal en NPD Communications.

SV Zandvoort naar
finale nacompetitie
Na zaterdag staat SV Zandvoort met één been in de 2e

klasse. Hoewel de wedstrijd tegen Amstelveen Heemraad

met 1-2 verloren ging, was de eerdere winst in Amstelveen
voldoende om de finale te halen.

Jorrit Schmidt kan de bal wegplukken

Naar aanleiding van een aantal
schorsingen kon trainer Laurens
ten Heuvel niet met zijn sterkste
opstelling aan de klus beginnen.
Max Aardewerk en Paul van der
Oord konden hierdoor niet deelnemen aan deze zeer belangrijke
wedstrijd.
Zandvoort begon nog redelijk
aan de wedstrijd hoewel het
getoonde spel niet bepaald ‘des
Zandvoorts’ was. Amstelveen
werd dan ook bijna met de minuut sterker met het gevolg
dat doelman Jorrit Schmidt,
al vroeg de vervanger van de
geblesseerd geraakte Arnold
Jongejan, in de 26e minuut de
weg naar het net moest maken,
0-1. Zandvoort veerde wel wat op
en het was aan een weergaloze
actie van Nigel Berg te danken
dat Zandvoort een vijftal minuten later weer op gelijke hoogte
kwam. Er zijn geen superlatieven genoeg aan te dragen voor
dit doelpunt van extreem hoge
klasse. Berg kwam op rechts vrij
in het strafschopgebied van de
gasten. Door middel van een
aantal zeer bijzondere kapbewegingen, overzicht, doorzettingsvermogen en inzicht zette

hij zowel al de verdedigers als
de keeper op het verkeerde been
en kon ‘simpel’ de gelijkmaker in
het doel schuiven. 1-1 bij rust derhalve.
Na rust kon Zandvoort eigenlijk geen potten meer breken.
Amstelveen speelde meestal
op de helft van Zandvoort dat
slechts sporadisch in de buurt
van het doel van de tegenstander kwam. Met een minuut of
tien te gaan was het opnieuw
raak voor de gasten. Een halve
omhaal zorgde voor de 1-2 en dat
was het tweede doelpunt van de
spits van Amstelveen. Met kunst
en vliegwerk kon Zandvoort deze
stand handhaven tot het laatste
fluitsignaal, ervoor zorgend dat
een plaats in de finale een feit is.
De finale begint 30 mei met een
uitwedstrijd tegen het Edammer
EVC. EVC, met een weergaloze
Jeffrey Veerman die drie keer
wist te scoren, won met 4-2 bij
VVC en dat was meer dan voldoende voor een finaleplaats. De
return is een week later, 6 juni,
in Zandvoort. De beide wedstrijden zijn voor één plaats in de 2e
klasse.

Surfen

Nu of (voorlopig) niet
De eerstvolgende ronde van de
Open Nederlandse Kampioenschappen golfwindsurfen staan
gepland in Zandvoort. Maar
na 16 mei werden ook 23 mei
de twee wedstrijden afgebla-

zen vanwege te weinig wind.
Komende zaterdag is de laatste mogelijkheid, als dan weer
onvoldoende wind staat wordt
de ONKWave Zandvoort editie
naar oktober verplaatst.
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Tennis - Eredivisie

Sport Kort

Zandvoort begint met winst en verlies
Tennisclub Zandvoort (TCZ) is de editie van de eredivisie van dit jaar goed begonnen. Op
de eerste speeldag werd op eigen terrein Naaldwijk met 5-1 aan de zegekar gebonden. Die
goede prestatie kon een dag later niet herhaald worden. Uit bij Leimonias werd 4-2 verloren. Zandvoort staat hierdoor op de derde plaats.

Melissa Boyden blijft winnen

Het Zandvoortse tennistalent Melissa Boyden
(12) heeft afgelopen
weekend in Hoofddorp
weer van zich laten horen. De nummer 6 van
Nederland in de leeftijdscategorie tot 12 jaar,
won het kampioenschap
van IJmond op de banen
van Arnoldushoeve in
Hoofddorp. Ze versloeg
in de finale de nummer 4 van Nederland, Devica Sewnath, met duidelijke cijfers: 7-6 en 6-0. Op Tweede Pinksterdag won ze de regionale kampioenschappen die ook in Hoofddorp plaatsvonden. Ze is
ondertussen ook geselecteerd voor het Nederlands team dat over
drie weken speelt in een ‘Tennis Europa’-evenement in Letland en
zal ze eveneens voor Nederland deelnemen aan een ander ‘Tennis
Europa’-evenement in Duitsland.

Mauro Saunier geselecteerd voor WK Jeugd
Quirine Lemoine | Foto: Richard Vissers

Zaterdag was alles nog pais en
vree op de zeer gezellige banen
van het Zandvoortse tennispark
De Glee. De beide dames waren
als winnaar uit de strijd gekomen,
al had de tweede dame, Daniëlle
Harmsen het vooral in de eerste set erg zwaar tegen Steffie
Weterings (7-6, 6-2). Quirine
Lemoine had het wat makkelijker
tegen Kim Rus, de zus van (6-0
en 6-4). Scott Griekspoor had
alleen na de 2e set (6-2) oog op
winst na de 1e verloren te hebben
met 2-6. Daarna was de Duitser
Peter Torebko de betere in de
beslissende set (2-6). Kristoff
Vliegen was ook de betere. In
een snelle partij kon hij na twee
gewonnen sets gaan douchen.
De dames dubbel werd uiteindelijk toch nog een prooi voor
Lemoine/Harmsen. Door opgave van Naaldwijk in de derde set
wonnen zij met 6-7, 7-6 en 3-1. De

heren Scott en zijn 18-jarige broer
Tallon Griekspoor waren niet
opgewassen tegen Zoutendijk/
Bruggeling. De Naaldwijkers
hadden twee tie breaks nodig
om de ‘Zandvoorters’ van zich af
te houden, 6-7 en 6-7.

Leimonias

“We hebben een goede wedstrijd gespeeld maar hebben
niet kunnen winnen. Het was
echt kielekiele. Jammer”, zei
coach Hans Schmidt na afloop.
Hij zag de dames toch wel verrassend een 0-2 voorsprong nemen nadat Lesley Kerkhove en
Lemoine gewonnen hadden van
respectievelijk Aranxta Rus (3-6
en 3-6) en Alexandra Naydenova
(2-6 en 6-7). Ook de Zandvoortse
heren hebben de nodige kansen
gehad. Scott Griekspoor had een
matige partij tegen zuiderbuur
Niels Desein, de nummer 158 van

de ATP-ranglijst. Griekspoor had
na de 6-2 en 2-6 kansen om ook
de derde set in winst om te zetten maar kwam net een beetje
te kort: 7-5. Tweelingbroer Kevin,
herstellende van een schouderblessure, speelde een puike partij tegen de nummer 174 volgens
de ATP-lijst, de Belg Maxime
Authom. Helaas moest hij met
6-3 en 6-4 zijn meerdere erkennen in Authom. Ook de beide
dubbelspelen waren voor de
thuisclub. Rus/Naydenova hadden een super tie break nodig
om Lemoine/ Harmsen van zich
af te houden: 3-6, 7-6 en 10-3.
De Griekspoor tweeling moest
met 6-2, 76 buigen voor Desei/
Authom waardoor de 4-2 nederlaag gestalte kreeg. Zaterdag
speelt TCZ om 12.00 uur in
Zevenbergen tegen De Lobbelaer.
Dinsdag 2 juni is de uitwedstrijd
in Amersfoort tegen ALTA.

Autosport

Bart Koper naar Volendam

De keeper van de B1 van KHFC,
Zandvoorter Bart Koper, gaat
volgend seizoen het doel van
Volendam B1 verdedigen in
de eredivisie voor B-junioren.
Koper gaat dan de toptalenten
van Ajax, PSV en Feyenoord
proberen van het scoren af te
houden.

Bluys Golftoernooi

Ab Bol is winnaar geworden van het Bluys International Golftoernooi.
Het evenement werd dit jaar voor de 23e achtereenvolgende keer
gehouden en de reis ging dit keer naar Ankum in Duitsland. Bol, die
tijdens de week opa is geworden, was veruit de beste golfer en werd
op gepaste afstand gevolgd door Marcel Mesman en Roel Deesker.
De Huub Emmenbokaal, voor de longest drive waar iedere dag voor
werd gestreden, werd een prooi voor Peter Auberlen. Hij won ook
de Marc van der Mijebokaal voor de ‘neary’ door de bal drie keer het
dichtste bij de hole te slaan op een par 3. De ‘Runner up cup’ voor de
vierde plaats ging naar Harry van der Pas.

Adverteerders

Tweede Hankook ‘12 uur van Zandvoort’
De Pinksterraces zijn nog maar net achter de rug, of het vol-

het veld verschillende toerwagens van zowel de GT’s als de

en vindt de finish negen uur later plaats. Het kenmerkt direct
het bijzondere karakter van deze
lange afstandsrace, namelijk de
onderbreking tijdens de avonden nachtelijke uren.

dag volgt dan het begin van de
12 uursrace. Het veld vertrekt
vanaf 16.00 uur en na drie uur
zal de wedstrijd worden stilgelegd vanwege de rust die in onze
woonplaats ’s avonds geldt. Op
zaterdagmorgen 30 mei om
09.15 uur, wordt de race herstart

Ook nu weer bestaat het startveld uit diverse toerwagens
van GT3 tot auto’s die de raceliefhebber kennen uit de Dutch
Supercar Challenge. Bekende
namen die aan de start verschijnen zijn onder meer Luc en Max
Braams, Duncan Huisman en
raceveteraan Cor Euser.

gende evenement op Circuit Park Zandvoort staat alweer
voor de deur. Komende vrijdag en zaterdag wordt de Hankook ‘12 uur van Zandvoort’ gereden. Net als vorig jaar kent
productietoerwagens.

Evenals de eerste editie gaat het
opnieuw om het uithoudingsvermogen van zowel mens als
machine. In Zandvoort zal de
12 uursrace worden onderbroken. Op vrijdag 29 mei zullen de
rijders hun kwalificatie af werken. Aan het eind van de mid-

Onze plaatsgenoot Mauro Saunier is door de Nederlandse Jeu de
Boules Bond geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam dat deel
gaat nemen aan de WK Jeugd Pétanque in Bangkok, Thailand. De WK
zal op 1, 2 en 3 november gespeeld worden.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Albron/Center Parcs
ASN Vermaire Haarlem/
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Café Neuf
Circus Zandvoort
De goedkoopste cv ketel
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Expert Haarlem
Grand cafe XL
Het Pakhuis

Kaashuis Tromp
Latina Italiaans Restaurant
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Mollie & Co
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem en Omstreken
Rosier Coaching
Sea Optiek
SKiP
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Tea Chocolate & More
Thalassa
Transportbedrijf Van der Veld
Zwemschool Waterval
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Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld
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Tennis

Play offs komen
in zicht voor
TC Zandvoort

Eerste bewoners
Nieuwe Sophia
kunnen er in
oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Massaal in Ver-zet tegen
windmolens vlak voor onze kust!

Prijswinnaars bekend
van Pop Up weekend

Geen Zandvoorter mag het ontgaan: de grote protestactie tegen de plannen voor
windmolens vlak voor onze neus in zee. Naast de Stichting Vrije Horizon (met Belinda Göransson en Albert Korper) die vecht tegen de plaats van de windmolens op
zee, zet een enthousiaste werkgroep van Zandvoorters zich nu in om zoveel mogelijk mensen te bereiken om ze er op te wijzen “wat voor drama er zich voor onze kust
gaat plaatsvinden” als we stilzwijgend toekijken.

Maandagavond heeft wethouder Toerisme en Economie
Gerard Kuipers in strandpaviljoen Plazand de winnende
initiatieven van het Pop Up Zandvoort weekend bekend
gemaakt. Zij krijgen een financiële bijdrage om hun evenement in het weekend van 19 t/m 21 juni te organiseren.

De prijswinnaars

Belangrijkste doel van de werkgroep is zoveel mogelijk mensen
bereiken die de petitie tekenen.
Via internet of op papier. Bij diverse winkeliers liggen petitielijsten waar getekend kan worden.
Ondernemers, politici en een leger aan vrijwilligers zetten zich
hiervoor in.
De boodschap is duidelijk: “We
zijn niet tegen windmolens,
maar wel tegen de geplande locatie. De horizon van Zandvoort
wordt voorgoed verpest, terwijl

De Mannetjes

Windmolens

er wel degelijk een andere optie
is: IJmuiden-Ver. Die locatie geeft
veel minder hinder. Dus waarom
zo moeilijk doen?” De werkgroep
heeft inmiddels posters laten
drukken die iedereen voor zijn
raam zou moeten hangen: hoe
meer aandacht hoe beter. Het
mag niet zo zijn dat straks iemand
zegt, ‘ik wist hier niets van’. Bij de
Zandvoortse Courant zitten deze
week flyers ingevouwen die de
boodschap ook uitschreeuwen.
De actie wordt 21 juni afgesloten
met een grote manifestatie op
het strand, waar zoveel mogelijk
Zandvoorters aan mee zouden
moeten doen. In welke vorm dit
gaat gebeuren, wordt nader uitgewerkt. Houd die dag in ieder
geval vrij om mee te kunnen doen

aan deze finale die politiek Den
Haag moet laten zien dat zij fout
bezig is.
Overigens worden ook in
Noordwijkerhout en Noordwijk
op grote schaal acties gevoerd
tegen de voorgenomen windmolenparken vlak voor de kust.
Uiteindelijk is het de bedoeling
dat de petitie in Den Haag aan minister Kamp wordt aangeboden.
Het moet hem gaan duizelen, zoveel handtekeningen die hij op
zijn bordje krijgt, zodat hij er niet
meer om heen kan om de plannen aan te passen. Deskundigen
beweren dat de huidige plannen
inmiddels achterhaald zijn en dat
het geld dat aan de molens wordt
uitgegeven de zoveelste miskleun
van de overheid wordt.
ZANDVOORT

‘Konden we dat
windpark bij wijze
van “Pop Up” maar
eens een weekendje
uitproberen’

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

Strandpaviljoen Bad Zuid won de
1e prijs (€3000) met een ‘Movie
Night on the Beach’. De tweede
prijs (€ 2000) ging naar de Wereldrecordpoging Haringhappen,
een idee van zeven Zandvoortse
visboeren. De derde prijs (€ 1000)
ging naar het Neon Beachvolleybaltoernooi, een plan van Fit at the
Beach en strandpaviljoen Storm.
Naast de prijswinnaars waren ook
andere initiatiefnemers van binnen en buiten Zandvoort aanwezig bij de prijsuitreiking. Ondanks
dat ze niet in de prijzen zijn gevallen doen ze allemaal mee aan het
Pop Up Zandvoort Weekend.

In totaal werden 50 ideeën aangedragen, waarvan 37 initiatieven haalbaar bleken. Stemmen
op de leukste initiatieven kon vervolgens van 18 tot en met 31 mei
via de website en de Facebook
pagina van Pop Up Zandvoort.
Hiervan werd veel gebruik gemaakt: er kwamen liefst 9000
stemmen binnen. “Dat aantal
heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen”, zei wethouder
Kuipers. “Het is iets dat gigantisch leeft in het dorp. Samen
de schouders zetten onder een
evenement versterkt bovendien
de samenwerking tussen ondernemers.”

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588
Met bestuurders in gesprek over verdere
samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort?
Kijk op pagina 6
Gemeente Zandvoort
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Waterstanden
Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Op 84 - jarige leeftijd is rustig en kalm van ons heengegaan
onze moeder, schoonmoeder, oma en oer-oma

Alida Wilhelmina van Keulen - de Graaf
Ali
sinds 2002 weduwe van Piet Martin van Keulen

Baaiduinen, 4 november 1930

Zandvoort, 30 mei 2015

Voor de mooie, persoonlijke
en schriftelijke condoleances
na het overlijden van

Cock van der Donk
willen wij u heel hartelijk danken.
Familie Van der Donk

Anneke en Wout
Nienke en Eric
Maaike en Raymond, Ryan
Iteke

Zandvoort, juni 2015
JUNI

Heert-Jan
Er is gelegenheid om afscheid te nemen op de dag van de
uitvaart van 11.30 uur tot 12.30 uur in het Yarden Uitvaartcentrum
Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 5 juni
in Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te
Driehuis. Tijd van samenkomst 13.15 uur.

Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken die ons gesteund heeft in
welke vorm dan ook, met het overlijden
van mijn man en onze vader

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van het crematorium.
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Het heeft ons erg goed gedaan.

Ruth Mebes -Blecher
Berlin
1-2-1923

Lucie, Mariëlle en Annemiek Peet

Na een zo lang en zo gelukkig leven
en nadat ze ons al haar liefde had gegeven,
viel onze moeder heel zacht
in onze armen in slaap.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Liefdevol en betrokken

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.
A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl
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01.15
01.45
02.36
03.10
03.55
04.34
05.35
06.45

05.21
05.57
06.37
07.21
08.09
09.04
10.26
11.36

13.35
14.14
14.50
15.24
16.15
17.16
18.10
19.35

17.45
18.26
19.07
19.56
20.50
21.56
23.00
-

-

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

of
Kalfsbiefstuk met pepersaus

❖
Sorbet ijs met vers fruit

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
72x50 mm
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Kerkdiensten
- a.s. zondag

72x50 mm

Ineke
tel.: 023Smit
- 532 Uitvaartverzorging
60 13 www.troupin.nl

A

Roodbaarsfilet met saffraansaus

RK Parochie St. Agatha
www.boaz-parochies.nl
10.00 uur pastoor B.J. Putter

Overlijden melden?

W

❖

Protestantse gem. Zandvoort
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. T.G. van der Linden

mm

HOOG

Tonijntartaar

Correspondentieadres :
chemin de Madame de Warens 18
CH-1815 Baugy-sur-Montreux, Zwitserland

www.troupin.nl

Laag

of

Susanne & Julie Mebes & Joaquim Freire

tel.: 023 - 532 60 13

HOOG

Serranoham met meloen

Wij hebben haar teruggebracht naar Zandvoort.
Hier was ze thuis. Er blijft een gedenkplek
op de Algemene Begraafplaats Zandvoort.

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

Laag

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Baugy-sur-Montreux
25-5-2015

mm

HOOG

RK Parochie Antonius & Paulus
Overlijden melden?
www.boazparochies.nl
Wijv.d.
zijn
24 uur per dag bereikbaar.
10.00 uur pastor-diaken G.J.
Wal
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
“Huis van Gebed Zandvoort”
Haltestraat 62B
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
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Even voorstellen...

¥ 04 JUNI 2015

De gemeente Zandvoort heeft plannen om ambtelijk
verder samen te gaan werken met Haarlem. Daarom
organiseert het college twee bijeenkomsten waarbij zij
in gesprek gaat met Zandvoorters. Tijdens deze avonden informeren de collegeleden de aanwezigen over
de relevante afwegingen en de keuze voor Haarlem als
gesprekspartner. Zo is sinds januari van dit jaar Maatschappelijke Dienstverlening al ondergebracht bij
Haarlem.
“Door alle nieuwe taken die
nu bij de gemeente terechtkomen, kan een kleine gemeente
als Zandvoort haar taken in de
toekomst misschien niet altijd
meer efficiënt en adequaat uitvoeren. Dan is het dus van belang om je te oriënteren op andere mogelijkheden, juist om
de toekomst van Zandvoort als
zelfstandige gemeente veilig te
stellen. Vandaar dat we nu kijken naar de mogelijkheid tot
uitbreiding van de ambtelijke
samenwerking met Haarlem”,
aldus wethouder Gerard
Kuipers.
Doel van de bijeenkomsten is
uit te leggen waar het college
mee bezig is en om te horen
welke suggesties Zandvoorters
daarbij hebben. Met andere
woorden wat zou u als inwoner of organisatie aan het college mee willen geven als de
gemeente daadwerkelijk via samenwerking meer taken gaat
beleggen bij Haarlem? Of ziet u
misschien een andere ontwikkeling? Er is volop gelegenheid
om met elkaar en bestuurders
in gesprek te gaan. De opbrengst gebruikt het college
bij haar verdere besluitvorming
over dit onderwerp.
Het college gebruikt vervolgens de zomer om alles op een
rij te zetten met behulp van de

Dag van de Begraafplaats
Op 30 mei deed de Algemene Begraafplaats Zandvoort
voor de tweede keer mee aan de landelijke week van de
begraafplaats waarvan het centrale thema was ‘Ik vergeet je niet’. In plaats van een week werd in Zandvoort
een speciale dag georganiseerd met een leerzaam en informatief programma.

input uit de informatieavonden. Daarbij zijn drie scenario’s
mogelijk: het blijft zoals het is,
alle taken gaan over óf een deel
van de taken gaat over naar
Haarlem. In ieder geval blijven
er altijd ambtenaren op het
gemeentehuis van Zandvoort
en het Loket Zandvoort blijft
open.
Rondleiding langs graven met een verhaal

Ook blijft de gemeenteraad in
Zandvoort vergaderen, net als
de commissies. “We willen de
zelfstandigheid van Zandvoort
voor de toekomst behouden.
We blijven daarbij altijd de
kwaliteit van de dienstverlening handhaven en ook daarvoor zijn medewerkers nodig”,
aldus Kuipers.
Het college nodigt iedereen
van harte uit om op maandag 8
juni (ondernemers) of donderdag 11 juni (bewoners en maatschappelijke organisaties) naar
het raadhuis te komen. Laat uw
wensen en/of mening weten
en stel uw vragen.
De bijeenkomst op maandag
8 juni is om 21.00 uur (!) in
de raadszaal. Donderdag begint het om 20.00 uur, ook in
de raadszaal. De zaal is te bereiken via het bordes aan het
Raadhuisplein. De deur gaat
een half uur voor aanvang van
de bijeenkomst open.

Cartoon - Hans van Pelt

door Nel Kerkman
De aanwezigen werden door
Christien Kemp, voorzitter commissie begraafplaats, hartelijk
welkom geheten. Zij stelde
Michael Lijnzaat voor die de beoogde nieuwe beheerder wordt
van de begraafplaats. Twee dagen ervoor had beheerder Joop
Janssen na 39 jaar trouwe dienst
bij de gemeente Zandvoort
waarvan 30 jaar als beheerder,
op een feestelijke wijze afscheid
genomen.
De interessante lezing van
Leendert de Jong over ‘De begraafplaatsen van Zandvoort’
gaf genoeg stof tot gesprek. Veel
informatie over de Zandvoortse
geschiedenis gaf Christien
Kemp tijdens een rondleiding
over het oude gedeelte met de

historische graven van zeer bekende Zandvoorters. Speciaal
voor deze dag waren de twee
oude grafmonumenten van Dr.
Smit en Ds. Swaluë meer in het
zicht geplaatst.
Iets minder belangstelling was
er voor de mogelijkheid om
door middel van inzage van
overlijdensakten vanaf 1811
de familiegeschiedenis op te
sporen. Degenen die dat wel
deden waren vaak zeer verrast
over de genealogische gegevens en kennis van Leendert
de Jong. Later op de middag
was er nogmaals een rondleiding maar nu langs de graven
van verzetshelden, militairen of
burgerslachtoffers van WOll. Al
met al was het een geslaagde
dag die zeker volgend jaar niet
mag ontbreken.

Gemeente doet aangifte
van diefstal mobieltjes
De gemeente Zandvoort heeft in de persoon van de gemeentesecretaris woensdag aangifte van diefstal gedaan
bij de politie. De gemeente is sinds kort verantwoordelijk
voor de gevonden voorwerpen die daar binnen worden
gebracht. Nu blijkt dat er een vijftal gevonden Gsm-telefoons zijn verdwenen.
Gemeentesecretaris Anky
Griekspoor heeft nadien nog
een paar weken gewacht met
aangifte doen omdat een aantal
ambtenaren met vakantie was.
Toen iedereen terug was en de
gelegenheid had gekregen om
de verdwenen zaken te retourneren en dat niet gebeurde, werd

de knoop doorgehakt en is er
aangifte gedaan. De politie heeft
de zaak nu in onderzoek. Om dit
soort zaken in de toekomst te
voorkomen zijn voortaan slechts
een paar ambtenaren verantwoordelijk voor de gevonden
voorwerpen. Niemand anders
kan er dan meer bij.

Column

… is de zomer in het verschiet.
Momenteel lijkt het wel herfst
buiten. Als wij de weervoorspellingen moeten geloven
wordt het aankomend weekend fantastisch weer. Eerst zien
en dan geloven! Eigenlijk is het
weer net politiek. De ene keer
stormt het en de andere keer is
het een vlak zeetje. Maar soms
borrelt en bruist het als een aspirientje in een glas water.
Neem bijvoorbeeld de invulling van de opengevallen plaats als raadslid bij de
Ouderen Partij Zandvoort.
Het lijkt op het verhaal van
de tien kleine negertjes. Op
de verkiezingslijst stonden
31 kandidaten, dat zou dus
geen probleem moeten zijn.
Uiteindelijk was kandidaat 11
van de lijst, Leo Steegman,
bereid om ‘ja ik wil’ tegen de
vacature te zeggen. De storm
is geluwd en nu maar duimen
dat het tot ‘t zomerreces een
kalm zeetje blijft. Dat is met
vier ex-wethouders in de raad
niet echt gemakkelijk. Als ik af
en toe een commissievergadering beluister dan voelt men
zich snel aangevallen. In hun
periode was het toch allang
besloten! En dan volgt er een
lange reeks van opsommingen uit een ver grijs verleden.
Daarmee vraag je om moeilijkheden, terecht dat raadsleden
en het college niet altijd blij
ervan worden.
Ook het onderwerp strandbungalows veroorzaakte een
lentestorm. In september 2013
diende Wilfred Tates (VVD) een
amendement in, wat werd aangenomen. Dus zou je denken:
dat is rond. Nee, kennelijk is er
een procedurefout gemaakt en
wil men het genomen besluit
alsnog terugdraaien. Daarbij
vraag ik mij af of Zandvoort
blij is met deze toeristische toevoeging? De charme van het
strand is juist het stille gedeelte. En veel autoverkeer over het
strand is vragen om moeilijkheden. Verder komen er nog meer
hertjes uit de hoge hoed want
in de toekomst zijn er plannen
om de ambtelijke samenwerking met Haarlem uit te
breiden. Zitten wij daar
op te wachten? Of is het
een storm die over waait.
De tijd zal het leren.

Nel Kerkman

In gesprek over verdere
samenwerking Haarlem
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Evenementenagenda

Weerbericht



Hier uw vaste advertentie?

5
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06-2453 0167

Volgende week levert overwegend goed weer op: het zal
veelal droog zijn. Wel is het koeler dan. Hogedrukgebieden
lijken domicilie te gaan kiezen richting Ierland. Warm kan
het daardoor nooit worden, maar de droogte houdt dan
wel aan met zo’n instroom voornamelijk uit het noordwesten. Deze junidroogte zagen we wel vaker de afgelopen
jaren. Vaak werd dat dan in juli gecompenseerd. De kans
op een wat betere hoogzomer dan de voorbije jaren is wat
groter straks in juli en augustus.

weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Jazzy Lounge - Café Neuf, aanvang 21.00 uur
Jutters kofferbakmarkt - Gasthuisplein,

10.00-16.00 uur

14.00-17.00 uur

13 Haringhappen - Strandpaviljoen Thalassa,
aanvang 14.00 uur

13+14 Cycling Zandvoort - Circuit Park Zandvoort
14 Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein, 10.00-16.00 uur
19-21 Pop Up Weekend - Een groot evenementenweekend!
21 Jazz aan Zee - Strandpaviljoen Thalassa, aanvang 16.00 uur
28 Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein, 10.00-16.00 uur
Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
4 juni t/m 10 juni

KIDNEP (NL)
ZA/ZO/WOE OM 13.30 UUR

WEEKAANBIEDING
Pepersteak
geserveerd met een saus van gepofte paprika,
dagverse groenten en friet

voor maar € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Onze zomerkaart
gaat dinsdag 9 juni in.
De gehele week
‘Kreeft Thermidor’ met
schaaldieren risotto

€ 18.- p.p.

Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

DE BOSKAMPI’S
ZA/ZO/WOE OM 15.30 UUR

DE ONTSNAPPING
DO/MA/DI 19.00 UUR
& VRIJ/ZA/ZO 21.30 UUR

DE SURPRISE
DO/MA/DI 21.30 UUR
& VRIJ/ZA/ZO 19.00 UUR

FILMCLUB:
THE SECOND BEST EXOTIC
MARIGOLD HOTEL
MET MAGGIE SMITH & RICHARD GERE

WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
LADIES NIGHT RENDEZ-VOUS
➔ 18 JUNI
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl

Do.



13 Peuterkermis - Kinderdagverblijf Pippeloentje,

Eindelijk komt een einde aan een te koele - en
de laatste dagen ook nog tamelijk wisselvallige fase. Vanaf nu wordt het weer snel beter
en op vrijdag en mogelijk ook zaterdag nog
zitten we landelijk met hoogzomerse - tot hier
en daar tropische temperaturen. Uiteraard
ligt de koelere oceaanlucht alweer op de loer
en die gaat ook instromen in het aanstaande
weekend (zonder dat het slecht wordt).

We zien dan wel de onstabiliteit van de lucht toenemen,
maar tot actieve onweersbuien komt het dan waarschijnlijk
nog niet. Wellicht gebeurt dat richting zaterdagochtend
of op de dag zelve. Dan stroomt ook de koelere lucht alweer toe. Op zaterdag blijft de temperatuur aan zee steken onder de 20 graden. Het blijft op de meeste dagen
overtuigend zonnig, ook op de zondag. De zon schijnt
wel 13 tot 15 uur.

JUNI

18.00-20.00 uur

Richting weekend
even hoogzomers warm

Donderdagmiddag belooft het flink zonnig te zijn en komt
het kwik al op de aangename 18 graden uit. Vrijdag wordt
de beste en warmste dag van de week. Bij veel zon en ‘n
matige oostenwind kan het dan voluit zomers worden
met maxima rond de zomerse 27 graden. Ook op ‘t strand
wordt het warm.



12 Theo Hilbers Vismaaltijd - Gasthuisplein,

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De woensdag gaf in eerste instantie nog tamelijk veel wind
uit een westelijke richting. Dat is de nasleep van de depressie die op dinsdag voornamelijk langszij trok en nog wat
regen achterliet. Aansluitend kruipt een hogedrukgebied
via Frankrijk richting onze omgeving en op donderdagmiddag ligt dat min of meer boven onze hoofden en geeft een
sterke weersverbetering in Zandvoort/Bentveld.

MEI 

Zo.
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Jeugdambassadeur loopt op
blote voeten naar Schiphol
Elvira Meiboom (27) maakt zich op om samen met 250
jonge campagnevoerders uit heel Europa deel te nemen
aan de ONE-top, die gelijktijdig plaatsvindt met de G7top in Duitsland. Zij zal te voet naar Schiphol lopen om
vanaf daar naar München te reizen. Daar zal ze zich enkele dagen volledig toeleggen op deze campagne.

Elvira Meiboom

Tijdens de ONE-top zetten de
campagnevoerders de oproep
van het publiek kracht bij, met
als doel duizenden burgers en

politici achter zich te krijgen
in de strijd tegen extreme armoede. Elvira Meiboom: “Ik wil
aantonen dat jongeren zich wel

degelijk interesseren voor de
ongelijkheid in de wereld. We
zijn ervan overtuigd dat ook wij
veranderingen teweeg kunnen
brengen en dat er naar ons geluisterd wordt, zeker in de loop
van dit belangrijke jaar op het
vlak van ontwikkelingssamenwerking.”
Meiboom, die sinds 2 weken
in Zandvoort woont, werd als
jeugdambassadeur geselecteerd
uit honderden kandidaten uit
heel Europa om de anti-armoedeorganisatie te vertegenwoordigen en de wereld te wijzen op
de kans om een einde te maken
aan extreme armoede. Zij zal hier
al in Nederland aandacht voor
vragen door op woensdag 3 juni
vanuit Zandvoort naar Schiphol
te lopen. Onderweg zal zij zo
veel mogelijk met voorbijgangers in gesprek gaan om over het
doel van haar reis te vertellen.
Om deze actie extra kracht bij te
zetten, wandelt zij het hele stuk
op het zelfde schoeisel als veel
kinderen in Afrika: blote voeten.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Strandbungalows – de feiten
In het artikel Commotie om strandbungalows van deze krant (28 mei) staat bij vergissing dat het
bestemmingsplan 24 luxe bungalows toestaat op het strand tussen Havanna aan Zee en het einde
van het naaktstrand. Dit klopt op twee punten niet.
Ten eerste verbiedt het huidige bestemmingsplan logies op het strand expliciet. De paviljoenhouder
van Azzurro beroept zich op de gemeentelijke Visie tot Verblijfsaccommodaties waarin tegen het
bestemmingsplan in gepropageerd wordt luxe strandbungalows te realiseren.
Ten tweede kloppen de aantallen niet. Volgens de Visie gaat het om 24 strandbungalows op het lege
stukje strand tussen strandpaviljoen Havana en het begin van het naaktstrand, te realiseren door
een ontwikkelaar. Bovendien zouden alle strandpaviljoens vanaf de Rotonde op hun eigen pachtplaats
strandbungalows mogen bouwen. Op het hoofdstrand zouden dus vanaf De Haven tot en met Havana
5 x 13 = 65 bungalows mogen komen, en op het naaktstrand nog eens van Adam & Eva tot en met
Fosfor 5 x 5 = 25. Alles bij elkaar gaat het dus om 114 luxe bungalows op ons strand.
Alexandra Schut, Zandvoort

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zomerfeest bij SKiP

Zacht water uit de kraan

Afgelopen maart heeft u
in de Zandvoortse Courant
kunnen lezen over het 25-jarig bestaan van SKiP en het
speciale Zomerfeest ter ere
daarvan dat binnenkort gaat
plaatsvinden. Het wordt een
heuse kinderkermis, toegankelijk voor iedereen, maar
speciaal voor alle peuters van
Zandvoort. Met een draaimolentje, een ouderwetse carrousel, blikgooien, touwtje
trekken en vissen of eendjes
hengelen. Maar ook een ‘crazyvoelhuis’, botsautootjes en een
‘sea-swing’. En natuurlijk een
(alternatieve) snoepkraam en
nog veel meer! SKiP nodigt
iedereen van harte uit om dit
heugelijke feit op zaterdag 13
juni aanstaande samen met
hen te komen vieren! Locatie:
rondom kinderdagverblijf
Pippeloentje, op de grasveldjes tussen de aanleunwoningen. Tijd: 14:00 - 17:00 uur.
Heel graag tot dan!

Sinds 1 juni komt er zachter water uit uw kraan.
Drinkwaterbedrijven PWN
en Waternet hebben in hun
leveringsgebied het water
verder onthard. Dit levert de
huishoudens voordeel op. Zo
is er minder wasmiddel nodig
om de was schoon te krijgen.
Dat is gunstig voor de portemonnee én voor het milieu.
Zacht water vermindert de
kalkaanslag in huishoudelijke apparaten en verbetert
de werking van zeep. Minder
wasmiddel gebruiken, maakt
een groot verschil. Gemiddeld
is 15% minder wasmiddel nodig voor een even schone was.
Hoogheemraadschap Rijnland,
verantwoordelijk voor de rioolwaterzuivering, hoeft hierdoor
minder wasmiddelresten uit
het water te halen. Een winwin situatie dus.

Minder chaotisch
De inschrijving voor het
Timmerdorp dat weer voor de
laatste week van de zomervakantie op de agenda staat, was
dit jaar veel minder chaotisch
dan de vorige jaren het geval
was. De eerste die op tijd wilde
zijn, lag al om 06.15 uur voor
de deur bij Beach Club Tien.
“Dit jaar mochten er echt alleen kinderen uit Zandvoort
meedoen en daardoor was de
inschrijving een stuk minder
chaotisch verlopen en hebben
we alle kinderen blij kunnen
maken met een plekje!”, weet
organisator Dimitri Bluijs. “Er
zijn nog een aantal kaarten
over, die kunnen we vast nog
wel aan een paar geïnteresseerden kwijt.”

Kamerkoor in museum
Afgelopen vrijdag 29 mei was
‘I Cantatori Allegri’ te gast bij
het Museumpodium in het
Zandvoorts Museum. Het
kamerkoor was, na het succes van het vorige concert in
februari 2013, opnieuw gevraagd om de sterren van de
hemel te komen zingen. Het
kamerkoor is een groep geoefende amateurs uit NoordHolland, die onder leiding van
dirigent en bas-bariton Jan
Peter Versteege graag met
elkaar meerstemmige muziek
uit alle windstreken ten gehore
brengt. Het repertoire bestond
dit keer uit volksliederen, oudNederlandse liedjes en mooie
evergreens zoals Danny Boy en
Red River Memories. Het werd
een uitermate gezellige zangavond waarvoor veel waardering was.

Zandvoort schoon!? vraagt: “Stop met het voeren van vogels!”
Er is op diverse plekken in onze gemeente erg veel overlast van meeuwen
en kauwen en in mindere mate van verwilderde duiven. In grote en kleinere concentraties maken ze heel veel herrie en besmeuren ze de straat. De
meeuwen vertonen daarnaast ook erg agressief gedrag.

Gemeente Zandvoort

Daarom deze oproep aan inwoners, bedrijven en bezoekers: Strooi geen
overgebleven voedsel uit, leg geen broodkorsten en kruimels neer en werp
geen frietjes vrolijk in de lucht.
Zowel in de zomer als in de winter is er in de natuur meer dan voldoende
voedsel voor deze dieren aanwezig.
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Ondernemers
bedankt!

Dinsdag 12 mei was de Dag van de Verpleging een echte verwendag
voor de medewerkers van Amie. Dankzij de medewerking van vele
(Zandvoortse) ondernemers konden we voor alle medewerkers een echte
wellnessdag verzorgen. Bij deze willen we dan ook alle ondernemers
die deze dag mogelijk hebben gemaakt heel hartelijk bedanken!

Meer weten over Amie
Ouderenzorg of uw zorgvraag
melden: zorgbemiddeling@amie.nl
of 023-5741637

Zaterdag 13 juni vanaf 14:00 tot 18:00 uur

€ 75,-

Mensen, het wordt weer één groot feest!

Magic
Theater
We vieren de komst
van deCabaret
Hollandse Nieuwe
en hoe!Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV)
Als u het bij deze 11e jaargang nóg niet weet:
oktober 2013, aanvang: 19:00 uur
laat u danmaandag
maar 28
gewoon
verrassen!

Informatieve lezing over Totale Heup- en Knieprotheses

OP DINSDAG 9 JUNI 2015 OM 17.00 UUR
Tijdens deze presentatie zullen Jesse Zuidam en Patrick Smit u alles vertellen
over deze veel voorkomende operaties.
Er is na afloop voldoende tijd om uw vragen te stellen, ook over andere orthopedische
aandoeningen en operaties. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van
cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme,
waarbij ook veel te lachen valt.

Ons goede doel dit jaar:
een bijdrage aan een mindervalidenpad tot op het strand.
Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen
u zelf om 19.00 uur!

Helpt u mee?

Ook onze koks willen u graag betoveren met een
heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

Toegangskaarten verkrijgbaar in ons paviljoen.

U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres: info@fysioprins.nl
of bij de receptie in onze praktijk aan de Swaluëstraat 33.
Wij hopen u te zien op deze informatieve en gezellige bijeenkomst!
zie ommezijde >

Fysiotherapie De Prinsenhof
Swaluëstraat 33 | 2042 KA Zandvoort
@: info@fysioprins.nl tel. nr.: 023-5712572

VENAVO

Strandpaviljoen 18 • Boulevard Barnaart • 2041 KB Zandvoort aan Zee
THA1323 Illusionisten kaart A5.indd 2
T 023- 571 5660
• www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl

Gemeente Zandvoort

Slechte oogjes of macula degeneratie?
LuteïneMax is het proberen waard!!

INFORMATIEBIJEENKOMST
donderdag 11 juni om 20.00 uur
Ambtelijke samenwerking
gemeente Zandvoort met Haarlem

Bevat 60 mg Luteïne per capsule
Slechts 1 maal daags
100 capsules €19,95

Tegen inlevering van deze advertentie:

100 capsules €15,Venavo

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl
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Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdag 11 juni.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u met bestuurders in gesprek over plannen om
de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem mogelijk verder uit te
breiden. De bestuurders informeren u daarbij over de relevante afwegingen en
de keuze voor Haarlem als gesprekspartner.
Naast deze uitleg nodigen wij u graag uit om aandachtspunten en ideen voor
het vervolgproces in te brengen. Met andere woorden: wat zou u als inwoner
of organisatie aan het college mee willen geven als de gemeente Zandvoort
daadwerkelijk via samenwerking meer taken gaat beleggen bij Haarlem?
Of ziet u misschien een andere ontwikkeling? Er is volop gelegenheid
om met elkaar en bestuurders in gesprek te gaan. De opbrengst gebruikt
het college bij haar verdere besluitvorming over dit onderwerp.

Wij begroeten u graag op 11 juni om 20.00 uur in de raadzaal
(ingang bordes) van het gemeentehuis.
De avond eindigt rondom 21.30 uur. De koffie en thee staat klaar!
Het college van burgemeester en wethouders

9
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Leo Steegman: van voetbal naar politiek
Vorige week is Leo Steegman beëdigd als raadslid voor
OPZ. Hij neemt de opengevallen plaats in die is ontstaan
na het overlijden van Carl Simons en het terugtreden van
Liselot de Jong. De oud-voetbaltrainer had niet gedacht
dat hij ooit nog eens raadslid zou worden.

Leo Steegman

“Ik stond elfde op de kandidatenlijst. Dan denk je toch niet
dat je gekozen wordt. Ook niet
na het wegvallen van Simons
en De Jong. Maar omdat de
volgende personen op de lijst
om verschillende redenen afhaakten, kwam ik plotseling
in beeld. Ik heb verschillende
gesprekken gehad met raadsleden en de burgemeester. Ik
heb er serieus over nagedacht
en uiteindelijk besloten de komende drie jaar in de raad te
gaan zitten.”
Hoewel Steegman als trainer
van onder andere Sparta, MVV
en Volendam andere dingen
aan zijn hoofd had dan politiek, heeft die wereld hem altijd wel geboeid. Zo kreeg hij in
Maastricht met politiek te maken via de voorzitter van MVV,
Max Tripels, die jaren voor de

VVD in de Tweede Kamer zat.
“Door hem ben ik in de politiek geïnteresseerd geraakt. In
Zandvoort had ik als voorzitter van de Sportraad ook met
de politiek te maken. Dus je
zou kunnen zeggen dat ik wel
enigszins weet hoe het werkt”,
aldus Steegman.
Hoewel hij geboren is in
Rotterdam, voelt Steegman
zich helemaal Zandvoorter.
“Ik ben hier gekomen door
mijn vrouw die een echte
Zandvoortse was. Helaas is ze
drie jaar geleden overleden. Zij
heeft hier een sportzaak gerund
in de Haltestraat en twee modezaakjes in de Kerkstraat. We
zijn door mijn werk als trainer
zeventien keer verhuisd, van
Hengelo tot Maastricht en van
Nieuwe Niedorp tot Friesland.
Toen mijn carrière in de voet-

balwereld ten einde kwam zijn
we definitief teruggekeerd naar
Zandvoort.
Zoals hij altijd in zijn voetbalwerk heeft willen uitblinken,
zo wil hij dat nu ook doen als
raadslid. Leo Steegman is nu
druk bezig zich in te lezen in zaken die in de Zandvoortse politiek spelen. “En dat is, zo ontdek
ik nu, meer dan iedereen denkt.
Hoeveel tijd het raadslidschap
mij gaat kosten, daar heb ik nog
geen idee van”, zegt hij. Dat zal
niet zoveel zijn dat hij geen tijd
meer heeft voor zijn functie in
het college van arbiters binnen
de KNVB. Dat is een college dat
zich bezig houdt met arbitragezaken, bijvoorbeeld als een speler een conflict heeft met zijn
club of andersom. Steegman
verduidelijkt: “In die raad zitten rechters, advocaten en officieren van justitie plus een
aantal ‘gewone’ arbiters, zoals
ik. Daar ben ik zo’n vier keer per
jaar actief mee bezig. Verder ga
ik nog naar bijeenkomsten van
de Coaches Betaald Voetbal.
Daarvan ben ik inmiddels een
van de oudste leden, op Evert
Teunissen na. Die is in de tachtig en met hem heb ik nog gewerkt bij Heracles in Almelo.
Evert woont overigens ook in
Zandvoort.”
Welke portefeuille(s) hij krijgt,
weet hij nog niet. Steegman:
“De Sportnota lijkt me wel
iets.” Door zijn ervaring in de
voetbalwereld weet hij dat
goede communicatie belangrijk is. “Daar weet ik alles van.
Mede ook omdat ik op latere
leeftijd nog de School voor
de Journalistiek heb gedaan.
Daardoor zal ik niet snel met
mijn mond vol tanden staan en
verkopen ze me geen appelen
voor citroenen”, sluit hij af.

Evenement Pop Up weekend geweerd
na vermeende fraude bij stemming
Menige Zandvoorter heeft zich de afgelopen weken afgevraagd of er niet een luchtje
van fraude heeft gezeten bij de verkiezing van een aantal ingediende plannen tijdens
het Pop Up weekend. Vooral bij zaken ‘als plotseling 200 stemmen extra via Facebook‘
werden grote vraagtekens gezet.
Het was de organisatie ook niet
ontgaan. Tijdens een vergadering is er uitvoerig over gesproken en is beslist dat een grote
boosdoener in de ogen van
velen, van de lijst is geschorst.
Wel willen de personen achter
het project gewoon doorgaan

met hun idee, alleen kunnen ze
geen aanspraak meer maken
op een van de drie geldprijzen.
“Fraude is een groot woord. Er
zijn onregelmatigheden geconstateerd en daar hebben we op
gereageerd. Bij ons waren een
aantal zaken niet helemaal

duidelijk waarna de verwijdering van de lijst is gekomen.
We hebben ook de mogelijkheid geboden om via e-mail
een stem uit te brengen, er zijn
namelijk genoeg mensen die
geen Facebook hebben”, aldus
de organisatie.

Pop Up Zandvoort feliciteert de
3 trotse winnaars van de Pop Up
Zandvoort competitie!
1e plaats: MOVIE NIGHT ON THE BEACH
Rooftop Movienight en Bad Zuid
2e plaats: WERELDRECORD HARINGHAPPEN
De Zeemeermin, Kroon Vis, Vis van Floor, Van Dam
Vis, Berg Vis, Guijt Vis, Boudewijn Visservice
3e plaats: GLOW IN THE DARK (NEON)
BEACH VOLLEYBAL TOERNOOI
Fit at the Beach en Strandpaviljoen Storm

Op naar een mooi weekend!!
www.popupzandvoort.nl
www.facebook.com/popupzandvoort
@popupzandvoort

Schoolhandbaltoernooi
Komende zaterdag wordt op de
velden van ZSC het traditionele
schoolhandbaltoernooi georganiseerd. De groepen 8 van de
Zandvoortse basisscholen zullen
dan zowel bij de meisjes als bij
de jongens gaan proberen om
de kampioen van vorig jaar te
kloppen.
Het is ieder jaar opnieuw een
prachtige ‘happening’ om al die
kinderen fanatiek handbal te

zien spelen. Wellicht nog fanatieker zijn de andere leerlingen
van de basisscholen die hun
school naar de overwinning proberen te schreeuwen. Het toernooi, dat wordt georganiseerd
door de handbalafdeling van de
omniclub, begint om 10.00 uur.
Rond 16.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. De Sportraad
Zandvoort zal opnieuw de
Sportiviteitsprijs bij de meisjes
en de jongens verzorgen.

Buitenspeeldag
komt er weer aan
Ook dit jaar doet Pluspunt
Zandvoort weer mee met de nationale Buitenspeeldag. Op deze
mooie dag kunnen kinderen
buitenspelen op plaatsen waar
normaal altijd verkeer rijdt. De
parkeerplaats voor bij Pluspunt
en de Vomar is gereserveerd om
op woensdag 10 juni helemaal
in het teken te staan van Oud
Hollandse spelletjes.
Kinderen kunnen tussen 13.00 en

16.00 uur inlopen en meedoen
aan verschillende spelletjes.
Zoals bijvoorbeeld: ringwerpen,
steltenrace, spijkerpoepen, raad
het voorwerp, koekhappen en
nog veel meer. De organisatie
kan nog enthousiaste vrijwilligers
gebruiken om van deze middag
een groot succes te maken. Dus
mocht je mee willen helpen met
dit spektakel, neem dan contact
op met Rens Wit: r.wit@pluspuntzandvoort.nl of 06-37168976.
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“Betaalde” mantelzorger biedt zich
aan in Groot Haarlem
voor klusjes in en
om huis. Ben ook een
luisterend oor!
Geïnteresseerd?
Bel me dan 0655714195
na 17 uur of kijk op
www.ericzorgt.nl

Wat zijn ze toch mooi hè......
Die pioenen!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

OPEN HUIS

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN

zaterdag 6 juni
tussen 11:00 en 13:00 uur

Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

Dr. Kuyperstraat 4
Vraagprijs € 409.000,-- kk

Swaluëstraat 26 B
Vraagprijs € 179.000,-- kk

Voor meer info zie www.funda.nl of www.huizenstede.nl

Gratis speelgoed
Een lach toveren op het gezicht van een kind

Speelgoedvijver

Uitgifte van GRATIS speelgoed
Woensdag 17 juni : 09.30 – 11.30 uur

De lachende Kikker

Locatie: Pluspunt, Flemingstraat te Zandvoort

Stichting

Ook kunnen wij helpen bij:
Verjaardag kind • Cadeau – Feestdoos met o.a. slingers en taart
Uitdeelcadeautjes school • Kinderfeestje • Cadeau als kind naar een partijtje mag
Meubilair / Fietsen / Kleding / Schoenen

Inname speelgoed:
Vrijdag 5 juni - Zaterdag 6 juni
Bel of mail voor het maken van een afspraak
Meer info: speelgoedvijver@gmail.com • Tel: 06-29741357

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
8

Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens

¥ 04 JUNI 2015

Sleutel voor bewoners Nieuwe Sophia
Vorige week woensdag hebben de kersverse bewoners van 28 nieuw gebouwde appartementen aan de Sophiaweg de sleutels van hun nieuwe woning gekregen. De officiële
opening zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Sleuteloverhandiging | Foto: Jan van Bavelgem

De gloednieuwe appartementen
zijn dus klaar voor bewoning.
Hoewel de bestrating nog net

niet helemaal klaar is, zijn de eerste bewoners al gestart met de
verhuizing.

In het project ‘Nieuwe Sophia’
realiseerde De Key naast 28 sociale huurappartementen ook
22 eengezinswoningen die voor
de verkoop bestemd waren; die
zijn allemaal verkocht. Van de 28
sociale huurappartementen zijn 6
appartementen toegewezen aan
zogenaamde ‘terugkeerders’, bewoners die in de oude flat woonden en die op de oorspronkelijke
plek weer terug willen keren. 12
appartementen zijn verhuurd volgens het convenant woonruimteverdeling en verhuurd via ‘Mijn
Woonservice’. 10 appartementen
zijn verhuurd aan kandidaten
die op de wachtlijst stonden van
Passend Wonen Zandvoort

Wethouder wil meer Koffie-Ins
Afgelopen maandag was het feest in Pluspunt (Steunpunt
OOK Zandvoort) vanwege het vijfjarige bestaan van de
Koffie-In. Tientallen senioren drinken samen op de maandagochtend hun koffie of thee, dankzij de altijd actieve
gastvrouwen Greet Molenaar, Anneke Bluijs, Toos Spinella, Nicole van Kleef en begeleider Menno Janzen.

Gezellig druk bij de jarige Koffie-In

Wethouder Gert-Jan Bluijs was
ook aanwezig en had een prachtig
boeket bloemen meegebracht.
Hij gaf aan zeer gelukkig te zijn
met de vijfjarige Koffie-In. Gezien
het succes daarvan in Nieuw
Noord sprak hij de wens uit om
ook in het centrum een Koffie-In
te gaan inrichten. Ondertussen
lieten de aanwezigen de koekjes,
die bakkers samen met cliënten
van Nieuw Unicum en RIBW hadden gemaakt, zich smaken. Aan
de drukte te zien is de Koffie-In
inderdaad een geweldig succes.
De Koffie-In is elke maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur
in Steunpunt OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55. De prijs bedraagt € 1,10 voor 2 kopjes koffie
of thee en een heerlijke traktatie.

Avond4daagse is onderweg
Afgelopen dinsdag is de Zandvoortse Avond4daagse
weer van start gegaan. Dit keer was die start niet bij de
Zandvoortsche Hockeyclub maar in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. Gezien het grote aantal
deelnemers mag gezegd worden dat die jaarlijkse Avond4daagse een zeer geliefd evenement is.

Lange rij voor de inschrijving op dinsdagavond

Honderden deelnemers, met opvallend veel jeugdige lopers, kwamen deze dagen naar het Rode
Kruisgebouw om vandaar hun
avondwandeling te starten. Een
strakke organisatie zorgde voor
een feilloos verloop met duidelijke richtlijnen. Ook als het weer
even niet echt wilde meewerken
gingen de meeste deelnemers gewoon van start. Vrijdag 5 juni zijn
de start en finish natuurlijk weer
op het Kerkplein. In ieder geval
worden zij dan beloond voor
loopwerk door familie en bekenden op het Kerkplein. Bijna net
zo vanzelfsprekend als hun aanwezigheid is die van onze burgemeester Niek Meijer, die velen zal
willen feliciteren.

Column - Huisdierbewust
Plaatsgenote Nikita de Grauw is momenteel bezig met het laatste jaar van de opleiding tot dierenarts. Maandelijks schrijft
zij een column met handige informatie
over (het behouden van) de gezondheid
van huisdieren.

Help, de kat plast
naast de bak!
Uit onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken dat
sproeien, plassen of poepen naast de bak vaker bij katers (56,2%) dan bij poezen (43,8%) voorkomt.
door Nikita de Grauw
Omdat sproeien, plassen of poepen naast de bak kan komen
door zowel lichamelijke klachten als gedragsproblemen, is het
belangrijk om eerst uit te sluiten of de kat lichamelijke problemen heeft voordat er aan het gedragsprobleem kan worden
gewerkt.

Sproeien
Sproeien is normaal gedrag en onderscheidt zich van plassen
door de plek, de houding van de kat (staartbewegingen) en de
geur. Het kan komen door verandering in de leefomgeving, puberteit, paartijd, een blaasontsteking, frustratie door onthouden
van sociaal contact of hongerig zijn.

Plassen en/of poepen buiten de bak
Indien dit op één plek buiten de bak gebeurt, ligt de oorzaak
vaak bij de kattenbak. Indien het op meerdere plekken plaats
vindt, is er vaak sprake van een lichamelijk probleem.

Op één plek
Dit kan komen doordat de kattenbak op een onrustige plek in
huis staat, het merk van het kattengrind is veranderd (ander
luchtje, ander strooisel), de bak niet schoon is, de etensbak te
dicht in de buurt van de kattenbak staat of de kat een voorkeur
heeft voor een bepaalde ondergrond om zijn behoefte op te
doen.

Op meerdere plekken
Dit kan komen door pijn of ongemak bij het plassen door bijvoorbeeld blaasontsteking/blaasgruis, pijn of ongemak bij het
poepen (harde keutels/obstipatie). Ook kan het komen door
ouderdom (dementie), prostaatproblemen, stress door verandering in huis (verhuizing, nieuw gezinslid) of als markeergedrag
(op het dekbed, de deurmat, etc.).

Therapie
Het wegnemen van de oorzaak is de belangrijkste stap in de therapie. Indien uw kat het twee achtereenvolgende dagen buiten
de bak heeft gedaan, is het belangrijk om contact op te nemen
met uw dierenarts om lichamelijke problemen uit te sluiten.
Verder is het belangrijk om de sproei/plas plek goed schoon te
maken (bijv. met Biotex), de plek onaangenaam te maken door
plastic neer te leggen, de plek een andere functie te geven (voer
of waterbak neerzetten), de plek ontoegankelijk te maken, een
alternatief bieden (bijv. tuinaarde over het kattengrind heen)
of extra kattenbakken te plaatsen. Ook kan het helpen de kap
of klep van de bak eraf te laten en het is belangrijk dat de bak
op een rustige plek in huis staat. Feliway® kan helpen stress te
verminderen.
Soms zijn er helaas teveel katten in huis en is de enige oplossing
dit aantal te verminderen.
Voor meer wetenschappelijk onderbouwde informatie over
dieren kunt u terecht op de Facebookpagina 'Huisdierbewust'.
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Zandkorrels
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouwen renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt
dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min).
Bij vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort.
Lid van ProVoet
(*vergoed door
zorgverzekering)
...................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK,
alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Te koop in centrum
van Zandvoort:
loods / opslagruimte
+/- 50 M2 / 210 M3
met elektra.
Eventueel ook te huur.
Voor info
06-52391208
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................
Pedicure
Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie, voetmassage, pijnlijke likdoorns/
eeltpitten, anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Vetrolletjes?
Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.)
met onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You
Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Te huur: Zomerhuis
met eigen opgang
Per direct te huur
aangeboden
gestoffeerd zomerhuis.
€700,- per maand
excl. Glw.
Tel. 0628787237

Verloren:
armband
Heeft u op 24 mei of
nadien een gouden
armband met vier
hangertjes gevonden?
Gebied
Prof. Zeemanstraat/
Zeestraat.
Breng hem dan terug
naar de eigenaresse
en u ontvangt
een goede beloning.
Ik verzoek u
mij te bellen,
tel. 5716663
....................................................
Gezocht:
hulp in de huishouding
voor de zomermaanden.
Tijden en beloning
in overleg.
06-29153134

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 023-5730962

¥ 04 JUNI 2015

Herplaatsing kunstwerk
voormalige bibliotheek

Vorige week werd duidelijk dat Zandvoort naast de Blauwe Vlag, ook de Zilveren award van het internationale
duurzaamheidskeurmerk Eco XXI in ontvangst mocht
nemen. Afgelopen maandag werden de bijbehorende
oorkondes in strandpaviljoen PlaZand overhandigd aan
VVV-directeur Lana Lemmens.

Het kunstwerk ‘Treaders’ stond vanaf 1978 bij de voormalige bibliotheek Duinrand aan de Prinsesseweg. Na
de sloop van het gebouw verdween het beeld, gemaakt
door de Haarlemse kunstenaar Eric van Spronsen, uit het
straatbeeld. De bewoners van de Admiralenbuurt namen
het initiatief om het kunstwerk te laten herplaatsen.

Het beeld bij de voormalige bibliotheek
Gerard Kuipers en Lana Lemmens

Zij zei dat met name de
Blauwe Vlag voor de meeste
Nederlanders misschien niet
zo heel erg belangrijk is, maar
dat vooral de Duitsers die vlag
heel hoog hebben zitten. Onze

Oosterburen zullen eerder voor
een badplaats met Blauwe Vlag
kiezen dan een plaats zonder.
Het dundoek wappert weer fier
op de Rotonde, voor iedereen
zichtbaar.

Zij dienden een verzoek in bij de
gemeente Zandvoort, welke gehonoreerd werd. Op vrijdag 19 juni
om 15.00 uur wordt het kunstwerk
officieel onthuld door wethouder
voor Cultuur Gert-Jan Bluijs.
Het kunstwerk is vervaardigd

Zondagochtendconcert
smaakt naar meer
Na de kerkdienst in de Agathakerk van afgelopen zondag gaf het kwintet Gregale een uniek blaasconcert onder leiding van Harold Versteege. Gregale bestaat uit een
dubbel blaaskwintet met in het laatste muziekstuk een
trompet als ondersteuning. In de kerk luisterde het publiek geïnteresseerd naar het muzikale optreden van tien
enthousiaste musici die van origine ook in andere orkesten spelen.
door Nel Kerkman
Het initiatief voor het concert
viel in goede aarde en sloot
mooi aan op de kerkdienst.
Vele kerkgangers namen, na
een kop koffie, weer plaats in
de kerkbanken. Na het welkomstwoord van Marijke
Bosman nam dirigent Harold
Versteege het van haar over en
gaf hij bij elk muziekstuk een
korte uitleg over de componist. De muzikale genen van de
Zandvoortse familie Versteege
waren ook duidelijk aanwezig
bij de niet Zandvoortse dirigent
Harold Versteege. Vol overgave
leidde hij Gregale naar muzikale
hoogte.
De Griekse naam Gregale, wat
een bepaalde windsoort is op
de Griekse eilanden, is een goe-

de keuze. Aan het begin van het
concert hoorde men duidelijk
in de compositie van Debussy
de diverse windsoorten, van
een zacht lentebriesje naar
een hevige storm. Het kwintet,
bestaande uit 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 hoorns
en 2 fluiten, bracht werken
van Mozart, Debussy, Ravel en
Jacob ten gehore. Het repertoire was een keuze uit bekende
muziek die in vele uitvoeringen
haar weg naar het publiek vond.
Aan het slot van het klassieke
concert was de compositie van
Gordon Jacob ‘Old wine in New
Bottles’ speciaal bewerkt voor
deze bezetting en met medewerking van de trompet een
mooie afsluiting. Mogelijk is
een nieuwe traditie, om na een
kerkdienst een miniconcert te
organiseren, geboren.

uit Cortenstaal. Dat geeft aan de
buitenkant een roestlaag waardoor het een beschermend laagje
vormt voor het staal. Het kunstwerk is een compositie met vijf
Tetraëders (viervlak) die de functie van het logo van de bibliotheek
destijds weergaven. In overleg met
de kunstenaar is voor de herplaatsing van het beeld voor de nieuwe
locatie gekozen; in het plantsoen
tussen de Tjerk Hiddesstraat en de
Burg. van Alphenweg. De plannen
van de buurt vielen mooi samen
met het afronden van de beplanting van het ‘Groene Lint’ van
Zandvoort.
Op deze manier krijgt het plantsoen de status die het verdient,
namelijk een volwaardige plek in
de wijk en een mooi visitekaartje
aan een van de belangrijkste toegangswegen van Zandvoort.

Bomschuit Bouwclub
maakt ook gebouwen
Afgelopen zaterdag 30 mei organiseerde de Bomschuit
Bouwclub de jaarlijkse open dag. In het clubhuis aan de
Tolweg kwamen vele bekenden en liefhebbers van het
echte priegelwerk langs om te genieten van de tentoongestelde prachtige bomschuiten.

Meer dan alleen Bomschuiten

Naast de vele bomschuiten, badkoetsen en haringkarren blijken
de leden ook actief in het op
schaal nabouwen van verschillende historische gebouwen, die
vaak al lang uit ons dorp verdwenen zijn. Ook dat zijn juweeltjes
om naar te kijken en te genieten
van de perfecte detaillering.
Deze kleine vereniging, met
zo’n 15 enthousiaste leden en
een aantal donateurs, wil graag

doorgaan met het belangrijke
werk om de historie van ons
dorp voor het nageslacht te
bewaren door het op schaal tot
leven te brengen. Rondkijken in
het clubgebouw aan de Tolweg
10a kan elke dinsdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur en ’savonds van 19.00 tot 22.00 uur.
Dan wordt er door de leden
hard gewerkt aan de verschillende modellen. Het is een zeer
bijzondere hobby.

Column

(Be)dreig(ing)en
De gewelddadige werelddreigingen even daar gelaten.
Maar personeel dat agressief
benaderd wordt in hun werk.
Integriteitskwesties bij vriendjespolitiek op Sint Maarten. Laffe
overvallen, afpersing en ‘fuck de
Koning’ uitspraken tijdens demonstratie. Fundamentalisten
die doelloos UNESCO erfgoed
cultuurschatten vernietigen. En
groots corruptieschandaal bij
FIFA Wereldvoetbalorganisatie
op verdenking dat de WK selecties in Rusland en Qatar in 2018
en 2022 via omkoping tot stand
zijn gekomen. Waar gaat het toch
heen met de waarden in de wereld? Maakt geld of macht alleen
nog maar inhaliger en corrupter?
In Colombia, Vietnam en Brazilië
kunnen ze er wat van, weet ik op
kleine schaal uit eigen ervaring,
maar er is momenteel geen enkel
land als onberispelijk schoon te
benoemen. Ze moeten bijna mee
in de dreiging, in de bedriegerij,
begoocheling en misleiding. De
Argentijnse presidente had de
aanslag in de doofpot gestopt
omdat ze met Oekraïne een
handelsverdrag wilde afsluiten
(waarvoor ze niet in staat van beschuldiging is gesteld trouwens)
maar de vraag blijft: wie kun je
nog vertrouwen?
Alleen de demonstratie bij de
studenten in Amsterdam, die
heeft furore gemaakt. De studenten eisten meer transparantie en
inspraak. Het is er maar één, maar
de Universiteit van Amsterdam
heeft uiteindelijk toegezegd dat
een student-lid heeft mogen
plaatsnemen in de commissie,
alleen met recht van advies.
En na zoveel belangen die tegen het licht zijn gehouden, een
grote bluf (waarom ook niet,
wat hadden ze te verliezen?), is
premier Tsipras van Griekenland
dan toch tot zijn positieven gekomen na zijn gedurfde uitspraken.
Maar als tegeneis wel direct de
problematiek rondom de vluchtelingen aankaarten. Panousis
wilde dat ze gelijkmatiger over
de unie worden verspreid. Daar
is iets voor te zeggen natuurlijk.
Voor wat, hoort wat, is het onderhandelingsstramien. Zo ook
in de politiek. Het lijkt een spel.
Maar waarom met gedreig?
Aandacht, tijd en energie gaat nog altijd naar
diegenen die het hardste
schreeuwen.

Mandy Schoorl

Zilver en Blauw
voor Zandvoort
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 23 - 2015

werpen in n bijeenkomst toegelaten.

Informatiebijeenkomst maandag 8 juni om 21.00 uur

Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde
raadsvoorstellen vindt plaats op 23 juni 2015.

Ambtelijke samenwerking Zandvoort met Haarlem
Graag nodigen wij u als ondernemer van de gemeente
Zandvoort uit voor een bijeenkomst op maandag 8 juni.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u met bestuurders in gesprek
over plannen om de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem mogelijk verder uit te breiden. De bestuurders informeren u daarbij over de relevante afwegingen en
de keuze voor Haarlem als gesprekspartner.
Naast deze uitleg nodigen wij u graag uit om aandachtspunten en ideeën voor het vervolgproces in te brengen. Met
andere woorden: wat zou u het college mee willen geven als
de gemeente Zandvoort daadwerkelijk via samenwerking
meer taken gaat beleggen bij Haarlem? Of ziet u misschien
een andere ontwikkeling? Er is volop gelegenheid om met
elkaar en bestuurders in gesprek te gaan. De opbrengst
gebruikt het college bij haar verdere besluitvorming over
dit onderwerp.
Wij begroeten u graag op 8 juni om 21.00 uur in de raadzaal
(ingang bordes) van het gemeentehuis. De koffie en thee
staat klaar!

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website
rechtstreeks uitgezonden (website, "Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag").

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 6 juni 2015 haalt de ecocar weer Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Ontwerp-omgevingsvergunning / ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen ten behoeve van de aanleg
van een fietspad en bijbehorende werkzaamheden in
de Amsterdamse Waterleiding duinen.

Gemeente Zandvoort

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
en de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het hierna te noemen project.

Vergadering college

Het project

Het college van burgemeester en wethouders

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 22 en
de verdere in week 22 door het college genomen besluiten
zijn in week 23 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadscommissies

De raadscommissies komen bijeen op 9 en 10 juni 2015
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Raadscommissie Bestuur en Middelen/Samenleving dinsdag 9 juni 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Opdracht accountantscontrole 2015 tot en met 2018
Voorjaarsnota 2015
Aanpassen indeling programmabegroting 2016
Scenariodiscussie ambtelijke samenwerking
Jaarrekening 2014 Stichting openbaar primair onderwijs
(Stopoz)

Raadscommissie Ruimte en Economie woensdag 10 juni
20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Brief Milieudefensie luchtvervuiling Schiphol
Openstellen Kerkstraat in wintermaanden
Bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o.
Huisvestingsverordening 2015

Raadscommissie Samenleving van 11 juni komt te vervallen
U mag op deze bijeenkomsten ook niet-geagendeerde
onderwerpen aan de orde stellen, mits het onderwerp behoort bij de betreffende commissie. Hiervoor geldt dat zij
minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de
griffie moeten worden aangemeld. Er worden in principe
maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde onder-
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De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog
wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
"Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda's ".

De aanvraag om een omgevingsvergunning (geregistreerd
als 2015-VV-017) is ingediend door de provincie NoordHolland voor de volgende activiteiten:
- Kappen van een boom of vellen van een houtopstand;
- Het uitvoeren van handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten;
- Het uitvoeren van handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden;
- Het verrichten van werkzaamheden in een
grondwaterbeschermingsgebied;
- Het verrichten van bouwwerkzaamheden;
- Het afwijken van het bestemmingsplan wegens
strijdig gebruik;
- Het uitvoeren van werkzaamheden op grond van
het bestemmingsplan.
Het project bestaat uit het aanleggen van een fietspad met
de daarbij behorende werkzaamheden en voorzieningen,
waaronder het kappen van 150 bomen. Het project ligt in
het Natura2000-gebied.
Het project is gelegen in de gemeenten Zandvoort en
Bloemendaal en betreft de realisatie van een recreatieve
fietsverbinding tussen de Haarlemmermeerpolder en de
kust bij Zandvoort. Onderdeel van deze route is een traject
door de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen
tussen entree de Oase en de natuurbrug Zandpoort over
de Zandvoortselaan.
Het fietspad, net voorbij de aansluiting op de Dienstweg
tot aan de natuurbrug over de Zandvoortselaan valt binnen
de grenzen van het bestemmingsplan "Zandvoort Zuid". De
aanleg van het fietspad is in strijd met de voorschriften van
dit bestemmingsplan.
Het project is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort. Burgemeester en wethouders van Zandvoort behandelen als zijnde bevoegd gezag,
de aanvraag om de omgevingsvergunning.
Verklaringen van geen bedenkingen
Voor het project zijn de volgende ontwerp-verklaringen
van geen bedenkingen afgegeven:
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de
Rijksdienst voor ondernemend Nederland d.d. 22 mei
2015 voor handelingen/activiteiten waarvoor een
ontheffing nodig is van de Flora- en Faunawet;
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Nederland
d.d. 3 april 2015 in verband met de ligging in en nabij het
Natura2000-gebied waardoor de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing is;

- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de
Gemeenteraad van Zandvoort d.d. 26 mei 2015 in
verband met het afwijken van bestemmingsplan
"Zandvoort Zuid".

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de
twee ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen liggen
met ingang van vrijdag 5 juni 2015 tot en met donderdag
17 juli 2014 tijdens de openingstijden ter inzage bij:
- Het publiekscentrum in het gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en
op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Alleen van 8.30
- 12.30 uur is een medewerker voor eventuele vragen
beschikbaar.
- De centrale balie van het raadhuis van Zandvoort,
Swalustraat 2 te Zandvoort.
Geopend zonder afspraak op maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 17.00 tot 20.00
uur. Voor eventuele vragen kan telefonisch of via de balie
een afspraak worden gemaakt.
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is tevens te raadplegen op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de termijn van de ter inzagelegging kan door
een ieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen
over het ontwerp-besluit en/of de ontwerp-verklaringen
van geen bedenkingen naar voren worden gebracht. In
ieder geval dient in een zienswijze onderbouwd te worden op welke onderdelen van het ontwerp-besluit en/
of de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen het
betrekking heeft.
Alleen degenen die zienswijzen hebben ingediend, staat
nadat het besluit op de aanvraag genomen is, de mogelijkheid van beroep open.
Indien u schriftelijk een zienswijze naar voren wenst te
brengen, dan kunt u deze richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA te Zandvoort.
Voor mondelinge reacties kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur telefonisch contact opnemen
met de heer M. de Vries of de heer K. Mahi van de afdeling
Ontwikkeling en Beheer via het algemene telefoonnummer 14023.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Brederodestraat 71, vervangen bestaande schuur voor
aanbouw tbv mantelzorg, ingekomen 26 mei 2015, 2015VV-085.
- Brederodestraat 154, verbouw woning, ingekomen 26 mei
2015, 2015-VV-086.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit
bij de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen
beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 23

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Piet Leffertstraat 35, plaatsen dakkapel achterzijde, verzonden
27 mei 2015, 2015-VV-040.

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Zuiderduin 4, plaatsen vijf strandbungalows en
wijzigen strandpaviljoen, verzonden 26 mei 2015, 2015-VV-030.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD).

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend

¥ Er is een evenementenvergunning verleend aan Strandpaviljoen The Spot voor het Cross Fit Toernooi, The Beach
Throwdown 2015 op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2015.
¥ Er is een evenementenvergunning verleend aan Aerva voor
het In The Cloud Festival dat plaatsvindt op zaterdag 13 juni
2015.

Verkeersbesluit m.b.t. de fietspaden over natuurbrug de
Zandpoort

12 mei 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/
CT/2015/03/002090 voor de fietspaden over natuurbrug de
Zandpoort. Het verkeersbesluit houdt in dat het fietspad over
de natuurbrug en de opritten naar dit fietspad een recreatief
(onverplicht) fietspad worden. Hierdoor mogen brom- en
snorfietsen niet van deze paden gebruik maken. E-bikes zijn
hiervoor uitgezonderd.
Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt 's ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. 's Middags werken
wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

Frizz Rinse
Toiletvloeistof

6,95
2 voor 10,00
(spoelwater)

Droogmolen
van 39,95

voor 32,95

Dagzak DEUTER
Stop out van 59,95
95
voor

49,

Vouwstoel
DE Luxe van 49,95
95
voor

Grote keuze
Birkenstock & TEVA
Slippers + sandalen

39,

Kinderstoel van 31,95
95
voor

24,

Bo Camp Breeze
van 129,95
00
voor

69,

Koelboxsteun van 24,95
95
voor
Kampeer- en recreatiespecialist
Beeklaan 18a-24a 2191 AB - Hillegom-De Zilk - 0252-536088

18,

w w w. d e j o n g r e c r e a t i e . n l

*Acties geldig t/m 13 Juni, zolang de voorraad strekt en niet i.c.m. andere acties

EXTRA OPEN: Zon 7 juni 11.00-17.00 uur
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Autosport

Sport Kort

Zwitsers team wint Hankook 12H Zandvoort
Het Hofor Racing Team heeft afgelopen weekend de Hankook 12H van Zandvoort gewonnen. Het Zwitserse team, rijdend met een Mercedes-Benz SLS AMG GT3, moest daarbij afrekenen met het Engelse RAM Racing dat met een identieke auto reed.

De Brabander won in zijn eigen
SP3-klasse en kwam als negende
van het totale veld over de streep.

Aan de overwinning zat ook een
Nederlands tintje want Christiaan
Frankenhout maakte deel uit van
het Hofor Racing Team. Hij heeft
al veel ervaring met dit type auto
en liet dat ook afgelopen weekend weer zien. De winst was niet
vanzelfsprekend.

In totaal waren er zeven neutralisaties via code 60 (max. snelheid,
red.), vooral vanwege gestrande
auto’s en kleinere incidenten.
Ook na het meest ernstige ongeval, dat het einde van de race
betekende voor de SpeedloverPorsche met het startnummer
60, kon de betrokken rijder ongedeerd uitstappen.

Vrijdag teisterden een harde

wind en veel regen de race.
Zaterdag waren de omstandigheden gelukkig vele malen beter, met een zonnetje boven de
racepiste. Na de onderbreking
aan het eind van de vrijdag en
de herstart op zaterdag was
het niemand minder dan Tom
Coronel die, ook al met een
Mercedes-Benz SLS AMG GT3,

de leiding nam. Daarna kwam
Frankenhout naar voren. Hoewel
het Hofor Team een sterke beurt
maakte, deden de Engelsen van
het RAM Racing Team hetzelfde.
Het Zwitserse team maakte een
stop extra, waardoor het Engelse
team op kop kwam te liggen.
Opvallend was ook het optreden
van de Lotus Evora met Cor Euser.

Badminton
Afgelopen weekend vond in
Tilburg het Nederlands Kampioenschap Badminton plaatst.
Imke en Wessel van der Aar streden mee om de prijzen. Wessel
won samen met zijn maatje Ties
van der Lecq de dubbel U15. De
jongens, die dit dit jaar tot nog
toe alle dubbeltitels hebben
binnen gehaald, deden dit door
alle partijen in 2 sets te winnen.
Zus Imke had een dubbel gevoel
overgehouden aan het toernooi. Ze zit in haar examenjaar
waardoor ze tijdelijk iets minder
tijd heeft voor het badminton.
Toch wist ze zilver te halen in de
dubbel en brons in zowel de mix
als de singles. Zusje Bregje heeft
na 4 lange jaren met blessures
besloten om te stoppen met
op hoog niveau badminton te
spelen.

Judo
Afgelopen zondag hebben
twee Zandvoortse judoka’s in
Beverwijk deelgenomen aan
de Noord-Hollandse kampioenschappen voor clubteams.
Nikki Goedegebuure en Kaylie
Nuijten wonnen allebei in hun
klassen.
Beide judoka’s komen uit
voor de wedstrijdselectie van
Kenamju Haarlem. De kampioenschappen bestaan uit individuele wedstrijden waarbij
het eindresultaat van de judoka’s bepaalt wie zich het komend jaar kampioen van Noord
Holland mag noemen. Nikki
streed met het A-pupillenteam
(tot 10 jaar) voor het kampioenschap, welke in haar leeftijdscategorie tevens het hoogst
haalbare is. Kaylie haalde met
het team van de B-pupillen (tot
12 jaar) de titel voor de tweede
keer binnen, onder andere door
de Noord-Hollands kampioen
in haar klasse te verslaan. Een
mooie dubbelslag. Beide jonge
dames hebben hun eerste stappen bij Kenamju Zandvoort op
de judomat gezet.

Handbal
De dames van het Vijfhuizense
DSOV zijn afgelopen zondag, op
bezoek bij ZSC, overtuigend de
nieuwe kampioen uit de 3e klasse geworden. De Zandvoortse
handbalsters konden dat niet
voorkomen op het natte veld op
Duintjesveld. Voor ZSC, dat zelf
al veilig was voor handhaving
in deze poule, was dit de laatste
wedstrijd voor de zomerstop.
Begin september wordt het
seizoen hervat met een nieuwe
buitencompetitie.
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Tennis

Hockey

TCZ meldt zich voor de play-offs
Tennisclub Zandvoort (TCZ) heeft zich afgelopen weekend nadrukkelijk voor de play-offs om het landskampioenschap van de KNLTB gemeld. Na een gelijkspel tegen
De Lobbelaer op zaterdag en een 5-1 overwinning op zondag, thuis tegen Rapiditas, staan de ‘Zandvoortse’ tennissers gedeeld tweede.

Toen het daarna weer begon te
regenen, kon de hoofdscheidsrechter niets anders doen dan
het hele circus verhuizen naar
de overdekte banen van de
Tetterodehal in Overveen. Een andere vloer was voor de spelers wel
even wennen maar uiteindelijk,
na een dag van 10 uur (!) tennis en
veel wachten, werd de wedstrijd
in het voordeel van Zandvoort
beslist. Scott Griekspoor had
eindelijk eens het tij mee en won
in drie sets (6-4, 2-6 en 6-2) van
Milaan Niesten, een in de VS geboren Nederlander. Vliegen had
dit weekend duidelijk de smaak
te pakken en rekende met 6-2 en
6-3 af met Wesley Koolhof.

Scott Griekspoor | Foto: Richard Vissers

Zaterdag moest TCZ de punten
in Zevenbergen nog delen met
misschien wel een van de sterkste
verenigingen van Nederland, De
Lobbelaer. Lesley Kerkhove was in
drie sets niet opgewassen tegen
Kiki Bertens, de nummer 86 van
de wereldranglijst, maar Quirine
Lemoine was daarentegen in
drie sets te sterk voor Bibiane
Weijers. Jesse Huta Galung liet
tegen Zandvoort aanvoerder
Scott Griekspoor met twee keer
6-2 zien dat hij ooit de nummer
91 van de ATP is geweest. Oudprof in Zandvoortse dienst, de
Belg Kristoff Vliegen, had maar
twee sets nodig tegen Matwé
Middelkoop. 2-2 na de enkelspe-

mes konden uiteindelijk, na een
regenbreak van circa een uur, hun
singles afmaken op de buitenbanen van De Glee. Kerkhove was
in drie sets te sterk voor de Wit
Russische Svetlana Pirazehenka
(0-6, 6-2 en 6-0) maar Harmsen
kon haar sterke eerste set (7-5) tegen de Slovaakse Zuzana Kucová,
waarin ze terugkwam van 4-2,
geen vervolg geven en liet met
3-6 en 5-7 de rest van de partij
door haar vingers glippen.

len en een prima prestatie.
De dubbels werden ook gedeeld.
Angelique v.d. Meet/Bertens waren in twee sets te sterk voor de
Zandvoortse dames Danielle
Harmsen/Kerkhove en de heren
Vliegen/Tallon Griekspoor hadden een super tiebreak nodig
(8-10) om zich van Huta Galung/
Middelkoop te ontdoen.

Zondag
Zondag ontstond door de klimatologische omstandigheden
boven Zandvoort een heel andere wedstrijd, die uiteindelijk
op twee totaal verschillende
bodems werd gespeeld. De da-

De beide dubbelspelen waren
ook voor Zandvoort, zei het dat
twee keer een super tiebreak
nodig was. Kerkhove/Harmsen
wonnen met 3-6, 7-6 en 9-7 van
Pirazehenka/Sofie Oyen (B) en
vliegen/Tallon Griekspoor hadden met 6-4, 3-6 en 14-12 voldoende voor de 5-1.
Dinsdag 2 juni wordt nog in
Amersfoort tegen ALTA gespeeld. Vandaag, donderdag 4
juni, speelt TCZ de laatste wedstrijd voor de play-offs, die nu,
net als vorig jaar, wel erg dichtbij
komen. Die wedstrijd begint om
12.00 uur op tennispark De Glee
aan de Kennemerweg.

Voetbal

Zaterdag wordt harde dobber
SV Zandvoort zal zaterdag zijn uiterste best moeten doen. Dat komt omdat ze de eerste
wedstrijd van de tweekamp om een plaats in de 2e klasse, uit tegen het Edammer EVC, met
3-1 verloren hebben.
Al in de 3e minuut zette Patrick
Koper zijn ploeg op een gewenste voorsprong maar vijf minuten
later was de stand alweer gelijk.
Zandvoort bleek geen schim van
wat het de laatste tijd is geweest.

Bij een 2-1 achterstand leek de
situatie nog te overzien, maar
het werd in de slotminuten nog
3-1 en dan wordt het ineens een
stuk moeilijker. Zaterdag is de
opgave nog niet hopeloos maar

er zal wel keihard gewerkt moeten worden. Een meegereisde
supporter van SV Zandvoort gaf
het kort maar duidelijk weer: “We
hebben voldoende kansen gehad maar niet afgemaakt.”

Dames 1 gaat verjongen
Afgelopen zondag speelde het dames 1 van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) de laatste wedstrijd van het
seizoen. Tegen Strawberries 3, nummer 1 van de poule,
werd het 1-6.

Zandvoort in de aanval

Het was niet alleen de laatste
wedstrijd van het seizoen, het
werd ook de laatste wedstrijd
die het team in de huidige samenstelling speelde. Een aantal
dames gaat stoppen waardoor
een nieuw elftal zal worden gevormd. Een deel daarvan stond
zondag op het veld, dat het qua
ervaring nog zal moeten leren,
zo bleek.
“We waren er op gebrand om
een goed resultaat te halen. Een
moeilijke opgave, want wij stonden laatste en zij tweede”, weet
Julia Buchel. Toch ging het helemaal niet zo slecht. Strawberries
kon veel aanvallen, maar de junioren speelster Melissa Petter
was een prima doelvrouw,
waardoor ZHC lang in de wedstrijd bleef. Toen Strawberries
door een strafcorner eenmaal

op 0-1 kwam, leek er geen houden meer aan, mede omdat de
ervaren verdedigster Judith van
Delft geblesseerd raakte en niet
meer verder kon spelen.
“Toch gebeurde het onverwachte, wij kwamen op 1-1
door een fantastisch doelpunt
van Isa Knotter. Zij speelde de
bal hoog via onderkant lat in
het doel”, aldus Buchel. Daarna
kwam ZHC toch echt tekort. “We
speelden goed mee en kregen
kansen, maar het lukte ons niet
om de dames van Strawberries
goed te verdedigen. Zij liepen
uit naar 1-6.” Een terecht gegeven strafbal wist Isa Knotter vlak
voor tijd te verzilveren, wat de
eindstand op 2-6 bracht. ZHC
is door deze uitslag als laatste
geëindigd en Strawberries is
kampioen.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Brasserie ZiN
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account
Eric Zorgt
Fietswereld Zandvoort
Fysiotherapie
De Prinsenhof
Het Pakhuis
Huizenstede Makelaardij

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
Kaashuis Tromp
Kampeercentrum De Jong
KVV Grafische Vormgeving
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
Pico Bello
Pluspunt Boomhut
Stichting Speelgoedvijver
Strandpaviljoen Ajuma
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
Zorgbalans
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Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie
Alles onder ÉÉN dak

www.hcz.nl

www.tandartszandvoort.com

www.fysiozandvoort.nl

Op donderdagmiddag heeft
dr. G.G. Tóth, dermatoloog
van het Kennemer Gasthuis
spreekuur in
Zorg Service Zandvoort.
Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com

BEDRIJVENGIDS pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Einde
Pension krijgt
geen nieuwe
vergunning

Brief
Onderhoud
begraafplaats
in opspraak

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Koene Cleaning Zandvoort

13

Lintje

19

Sport

Al 40 jaar
vrijwilliger bij
Rode Kruis

Scholen bonden
strijd aan op
handbaltoernooi

oplage 9.500 exemplaren

Tennisclub Zandvoort
Nederlands kampioen

Zie pagina 7

www.zandvoortsecourant.nl

Onweer verpest
Wandel4daagse

Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

Tennisclub Zandvoort:
Gefeliciteerd met jullie
kampioenschap!

De missie van tennistrainers Hans Schmidt en Dick Suijk,

De finale van de Zandvoortse Wandel4daagse, afgelopen

van Tennisclub Zandvoort (TCZ), is eindelijk gelukt. De

vrijdag, is door de organisatie afgelast. In verband met

beide heren zijn al een poosje bezig om TCZ kampioen

het naderende onweer en de daarbij gepaard gaande

van Nederland te maken. Afgelopen zondag was het in

waarschuwing van het KNMI, er werd code Oranje gege-

Amersfoort bij de toen nog regerend landskampioen

ven, kon het festijn niet doorgaan.

ALTA zover: TCZ werd landskampioen in de Eredivisie
Gemengd van de KNLTB!

“Jeloi,
je weet ’t hè?

Slotdag Wandel4daagse viel in het water

Zaterdag
haringhappen.
Natuurlijk bij
Thalassa!

Hoort,
zegt ’t voort!”

Zomer

‘Best een
lekker ritme zo,
ieder weekend
mooi strandweer’

Het Zandvoortse kampioensteam

Een schare fans uit Zandvoort,
het aantal wordt geschat op circa 175, was zondag vroeg opgestaan om het mogelijke kampioenschap van dichtbij te kunnen
meemaken. En ze kregen waar
voor hun geld.
Zaterdag werd De Lobbelaer
al met 4-2 aan de kant gezet in

de halve finale waardoor TCZ
een dag later aan mocht treden
voor de finale, net als vorig seizoen. Nieuw was het dus niet
voor Zandvoort maar door een
geweldige teamgeest konden de
‘Zandvoortse’ paradepaardjes al
vroegtijdig de kampioensvlag
hijsen. Een uitgebreid verslag
vindt u op de sportpagina’s.

“De veiligheid van de wandelaars is ons heilig. We ontkwamen niet aan de afgelasting”, aldus een woordvoerder. Dit jaar
dus geen feestelijke intocht op
het Kerkplein van de honderden
wandelaars waarvan toch een
behoorlijk deel wel wilde starten.
Ze kregen echter, en terecht, de

lengte niet om hun laatste traject
te volmaken. De met de finish
gepaard gaande uitreiking van
de medailles, werd versoberd.
De eretekens konden op het
Kerkplein opgehaald worden.
Zo kwam helaas een vroegtijdig
einde aan de ‘Wandel3daagse’
van Zandvoort 2015.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Met bestuurders in gesprek over verdere
samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort?
11 juni van 20.00 tot 21.30 uur
Informatie: www.zandvoort.nl>
Gemeente Zandvoort

1

tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Waterstanden

89x60 mm

23 maart 1936

nl

–

12 juni 2014

Even voorstellen...

Frans Vleeshouwers

85x124 mm

Een jaar uit ons midden, een jaar vliegt voorbij.
Toch lijkt de dag van het afscheid nog heel erg nabij.
Dankbaar voor verlossing, meer lijden bespaart
Nog vaak in gedachten, de mooiste bewaard.
Nu bomen weer bloeien en gewassen weer groeien.
Staan89x60
we metmm
die gedachten je akkers te sproeien.
Als de oogst is gedaan,
richten we een feestmaal aan.
Dan staan we op en heffen het glas,
en zijn heel dankbaar voor wie je was.
Afra, Frans & Jacob, Els & Otto, Harm & Peet.

72x100 mm

Even voorstellen...

W

Een overlijden is vaak een “kwetsbaar”
moment: het raakt ons diep en brengt ons bij
de kern van ons bestaan. De kwetsbaarheid
van het leven wordt dan ook zó zichtbaar.
Dit is een van de dingen die mij zo fascineert als
begeleidster. En beïnvloedt mij in de manier waarop
staanden begeleid bij een afscheid. Elk mens is uniek. D
van het afscheid nemen ligt voor mij dan ook in het zoe
mogelijkheden die deze uniekheid benadrukken. Wen
ongebruikelijk zijn en onuitvoerbaar lijken, zijn het ond
waard en kunnen bovendien veel creativiteit losmaken. G
ik u de ruimte en vrijheid in uw keuzes. Ik help u om uw w
verwezenlijken door met hoofd en hart aanwezig te zijn.
Laag
HOOG
Laag
voor detail,
tijd en rust
en een HOOG
goed team van betrokken
wil ik me graag inzetten voor een passend afscheid. Same
uw familieleden en vrienden.

00.06
01.12
02.09
03.00
03.51
-

19.35
0 6 . 4Overlijden
5 11.36 melden?
0 8 . 0 6 12.39 2 1 . 0 0
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
0 8 . 5 5 13.45 2 2 . 0 0
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.
0 9 . 5 5 14.45 2 2 . 3 4
1 1 . 0 4 15.30 2 3 . 2 5
1 2 . 0 0 16.18
0 0 . 1 5 04.37 1 2 . 5 6 17.06
0 1 . 0 6 05.19 1 3 . 3 5 17.49

Annet Peetoom
Een overlijden is vaak een “kwetsbaar”
moment: het raakt ons diep en brengt ons
bij de kern van ons bestaan. De kwetsbaarheid van het leven wordt dan ook
zó zichtbaar. Dit is een van de dingen die mij zo fascineert als
uitvaartbegeleidster. En beïnvloedt mij in de manier waarop ik
nabestaanden begeleid bij een afscheid. Elk mens is uniek. De
waarde van het afscheid nemen ligt voor mij dan ook in het zoeken
naar mogelijkheden die deze uniekheid benadrukken. Wensen die
ongebruikelijk zijn en onuitvoerbaar lijken, zijn het onderzoeken
waard en kunnen bovendien veel creativiteit losmaken. Graag geef
ik u de ruimte en vrijheid in uw keuzes. Ik help u om uw wensen te
verwezenlijken door met hoofd en hart aanwezig te zijn. Met oog
voor detail, tijd en rust en een goed team van betrokken collega’s
wil ik me graag inzetten voor een passend afscheid. Samen met u,
uw familieleden en vrienden.

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

HOOG
JUNI
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Annet Peetoom
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Spotlight
Lieve Mar
De tijd is daar,
Geloof het of niet

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

15 juni alweer 65 jaar
Het is de tijd die wij achter ons lieten
En nu gaan wij samen van
ons pensioen genieten

UIT VA ART VERZORGING

Ook de kinderen en kleinkinderen staan
te juichen als OMA staat te wachten
Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Burgerlijke stand

En dat is iets wat die leeftijd
zeker zal verzachten
Lieverd, Proficiat en nog vele jaren
Love You, Bert

23 MEI - 5 JUNI 2015
Overleden:
van Keulen, geb. de Graaf, Alida Wilhelmina, geb. 1930
ten Brink, geb. Polak, Sonja, geb. 1927
de Jong, Christina Aukje, geb. 1939
Weber, geb. Hensema, Tonnissiena, geb. 1924
Geerts, Frits Jacobus, geb. 1945
Piers, geb. van der Mije, Alida, geb. 1929
van Veenendaal, Anthonius Johannes, geb. 1950
Aarssée, Harry Richard, geb. 1937
Lommerse, Maria Alida Hendrika, geb. 1928
Michel, Anthony Stephanus, geb. 1946
Warmerdam, Petrus Hendricus, geb. 1944
de Vos, geb. Jacobs, Metta Louisa Christina, geb. 1936
van der Reijden, Antonie Ezechiel, geb. 1940

Ondertrouwd:
Schweinsbergen, Patrick Cornelis Jacobus en:
Buisman, Marieke
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Lieve Oma en Mam,
Hiep hiep hoera!
Op 15-06-2015

65 jaar!
Dikke kus Celeste en Fleur
& de Papa’s en mama’s

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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meerd voor een baby in nood. Even na 17.00 uur kwam bij

Hoe ver moet ambtelijke
samenwerking gaan?

de alarmcentrale een melding binnen dat een baby van

De gemeente Zandvoort is van plan de ambtelijke

twee maanden oud aan het stikken was in een auto aan de

samenwerking, die afgelopen januari is gestart met de

Boulevard Paulus Loot.

Maatschappelijke Dienstverlening, verder uit te breiden.

Diverse hulpdiensten werden zaterdagmiddag gealar-

In welke vorm is nog een open vraag. Dat werd duidelijk
tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen maandag
op het raadhuis, waar ondernemers als eerste waren uitgenodigd om op de hoogte gebracht te worden van de
verdere plannen en om daarop te reageren. De opkomst
was schrikbarend laag, maar het handjevol belangstellenden dat er was, liet zich flink gelden.

Baby bleek last te hebben van een koortsstuip | Foto: Michel van Bergen

De ambulance, politie en de reddingsbrigade waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De
baby bleek gelukkig niet te stikken, het bleek te gaan om een
koortsstuip. Na de eerste zorg is

de baby met de ambulance naar
een ziekenhuis overgebracht.
Het traumateam dat met de helikopter onderweg was hoefde
uiteindelijk niet door te vliegen
naar de plaats van het onheil.

Geen nieuwe vergunning
Het omstreden pension aan de Brederodestraat 44 krijgt
geen voorlopige exploitatievergunning. De nieuwe
exploitant, Logero BV, had hiervoor op 7 mei een nieuwe
aanvraag ingediend om vanaf 1 juni het bedrijf verder
te mogen exploiteren. De gemeente heeft de exploitant
laten weten dat, vooruitlopend op de beslissing hieromtrent, geen voorlopige toestemming verleend wordt om
het horecabedrijf te exploiteren.
Op 2 juni is door de gemeente
geconstateerd dat het pension,
beter bekend als het Grote Huis,
nog geopend was. In reactie
hierop is op 3 juni een “voornemen oplegging last onder
dwangsom” naar de exploitant
gestuurd. Die wordt tot uiterlijk
18 juni in de gelegenheid gesteld een reactie op het voornemen te geven op grond van de
Algemene wet bestuursrecht. Bij
een dergelijk besluit moet een

exploitant de tijd krijgen de in
het pand verblijvende personen
elders onder te brengen.
De omwonenden hebben inmiddels van de gemeente een
brief gehad, waarin te lezen staat
dat de huidige exploitant het
pand zo spoedig mogelijk moet
ontruimen. Over het te nemen
besluit en het vervolg zal na
19 juni meer bekend worden
gemaakt.

Cartoon - Hans van Pelt

Wethouder Kuipers liet weten
dat een verdere ambtelijke samenwerking met Haarlem noodzakelijk is om in de toekomst een
zelfstandig Zandvoort te kunnen
behouden. Het klinkt tegenstrijdig, maar volgens Kuipers is het
huidige ambtenarenapparaat
onvoldoende in staat om een
eigen beleid goed te kunnen
uitvoeren. Daarvoor zijn we te
klein en daardoor te kwetsbaar,
waardoor zaken onnodig langer
duren. Denk daarbij aan vergunningaanvragen en bezwaarschriften.
De angst van veel bewoners is
dat Zandvoort door Haarlem
wordt overgenomen. Kuipers
zegt daarover: “Daar is geen sprake van. Wel kunnen we door de
samenwerking bezuinigen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT
en dubbele gebouwen.”

Twee opties
De gemeente denkt aan twee
scenario’s die nu met de raad
besproken moeten worden: de
hele ambtelijke dienstverlening
overhevelen naar Haarlem, of
een aantal voor Zandvoort belangrijke kerntaken hier houden,
die bijvoorbeeld van belang zijn
voor de Zandvoortse economie.
Denk daarbij aan strand, circuit,
de remise en het toerisme. Dat
laatste sprak de aanwezige ondernemers zeker aan.
Er is ook nog een derde optie en
dat is het zo laten zoals het nu
is. Maar daar denkt dit college
zeker niet aan. Ook wethouder
Liesbeth Challik niet, alhoewel zij
bekende het gevoel te hebben
achter te lopen. “Ik kan nog niet

goed overzien waar het toe leidt.
Maar ja, ik ben er net en loop natuurlijk achter ten opzichte van
mijn collega’s”, zei zij.

Volgende stap
Het college en de raad nemen
nu ruim de tijd om alles goed
te bekijken. Er is geleerd van de
overheveling van ambtenaren
afgelopen januari. Tijdens de
evaluatie van dat proces zijn de
nodige kinderziektes naar voren
gekomen. Daarom zal de tweede
stap niet eerder dan 1 januari
2017 volgen. Wat ook duidelijk
werd is dat op het gemeentehuis altijd een loket blijft waar
burgers terecht kunnen. De
dienstverlening aan de eigen
burgers staat voorop. Ook zullen er zogenaamde regiofunctionarissen komen. Dat zijn ambtenaren die het systeem moeten
bewaken.
Een vraag uit de zaal was of we,
als het ooit zover zou komen
dat we niet zelfstandig kunnen blijven, dan vast zitten aan
Haarlem. Volgens Kuipers hoeft
dat zeker niet. VVV-directeur
Lana Lemmens opperde meteen: “Dan kunnen we beter samengaan met Amsterdam als
Amsterdam Beach.” Waarop de
suggestie kwam om de naam
Amsterdam dan maar te veranderen in Zandvoort-Binnen.
Donderdagavond krijgen alle
bewoners en maatschappelijke
instanties de kans om hun zegje
te doen over dit onderwerp.
Hopelijk komen er dan meer
mensen dan afgelopen maandag. Het is zeker de moeite
waard!

Bewusteloos geslagen
Woensdag 3 juni rond 23.10 uur
is een 43-jarige Zandvoorter op
het Stationsplein in Haarlem
om onbekende redenen meerdere keren op het hoofd geslagen. Het slachtoffer, dat enige
tijd bewusteloos is geweest,
werd met hoofdletsel naar
het ziekenhuis overgebracht.

De politie ging op zoek naar
de daders die korte tijd later
konden worden aangehouden.
Het ging om twee Haarlemmers
van 19 en 24 jaar. Een 18-jarige
IJmuidenaar, vriend van de twee,
begon vervolgens de politie uit
te schelden en is eveneens aangehouden.

Column

…wordt deze week de
Nationale Buitenspeeldag
gevierd. Sinds 1994 worden
overal in ons land straten afgesloten voor verkeer zodat
kinderen er zonder gevaar
naar hartenlust kunnen spelen. Elke straat, buurt of school
kan meedoen om zo de eigen
omgeving veiliger en, heel belangrijk, kindvriendelijker te
maken. Ook Zandvoort doet
mee. Pluspunt heeft voor de
kinderen oud Hollandse spelletjes georganiseerd. Dat zal best
een gezellige boel worden.
Met veel plezier denk ik terug aan mijn jeugd. Verkeer
was er nauwelijks dus speelde
je lekker op straat. Alleen spelen in het plantsoen voor ons
huis was verboden. Buurman
Arie Loos lette goed op als de
bal per ongeluk toch op het
grasveldje kwam. Dan tikte hij
fanatiek op het raam om aan
te geven dat je op verboden
terrein was. Verder was alles
geoorloofd en speelden wij
tot laat op straat. Landje veroveren, ra ra wie heeft de bal,
tollen, blikkie trap, knikkeren,
stelten lopen waren favoriet.
Allemaal spelen waar mijn
kleinkinderen nog nooit van
gehoord hebben. Het is jammer dat zo’n dag maar één keer
per jaar is. Eigenlijk zouden de
kinderen in plaats van achter
de computer of mobieltje lekker buiten moeten spelen.
Toen mijn kinderen klein
waren konden zij heerlijk
op de afgesloten Nicolaas
Beetslaan spelen. Voorheen
was deze geasfalteerde straat
onderdeel van het stratencircuit. Later werd deze straat
door de gemeente afgesloten
en werden er speelattributen
geplaatst. Het was een ideale
speelplek, menig kind leerde
er rolschaatsen en als het vroor
dan werd er zelfs geschaatst!
Door de nieuwbouw is deze
straat verdwenen. Wel zijn er
voor de jeugd overal voetbalveldjes en speelattributen geplaatst. Alleen de kinderen in
Zandvoort Zuid en het centrum
komen qua speelgelegenheid
er bekaaid af. Misschien heeft
de gemeente nog ergens een
spaarpotje om in hun omgeving nog iets te plaatsen?
Het hoeft niet super de
luxe te zijn als het maar
de fantasie prikkelt. Daar
gaat het tenslotte om.

Nel Kerkman

Baby in nood
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Evenementenagenda
JUNI 



Cursussen in het
aankomende seizoen:
Yoga met meditatie
Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke
kracht en nieuwe energie.
Maandag 20:00 - 21:15 uur
Vrijdag 9:30 - 10:45 uur
31 augustus t/m 14 december

Theo Hilbers Vismaaltijd - Gasthuisplein,

13

Peuterkermis - Kinderdagverblijf Pippeloentje,

13

Haringhappen - Strandpaviljoen Thalassa,
aanvang 14.00 uur

13+14
14

Cycling Zandvoort - Circuit Park Zandvoort
Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein,

19-21
21

Pop Up Weekend - Een groot evenementenweekend!
Jazz aan Zee - Strandpaviljoen Thalassa,

18.00-20.00 uur

14.00-17.00 uur

10.00-16.00 uur

aanvang 16.00 uur

Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein,
10.00-16.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Workshop Bloemschikken

Circus Zandvoort

Je leert hoe een bloemstuk mooi in elkaar gezet
wordt en je gaat naar huis met je eigen werk.
Inschrijving is per workshop € 25,-.
Halloween Bloemstuk:
Woensdag 14:00 - 16:00
28 oktober
Herfstkrans maken:
Woensdag 14:00 - 16:00
11 november
Kerstkrans:
Woensdag 14:00 - 16:00
9 december
Kerststukje:
Woensdag 14:00 - 16:00
16 december
Bij inschrijving op alle 4 de workshops krijgt u € 15,korting.

Groot assortiment
zomerplanten

Patchwork – Quilten

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Bioscoopprogramma
11 juni t/m 17 juni

KIDNEP (NL)
Tuincentrum

KUNSTGEBIT STUK?

ZA/ZO/WOE OM 13.30 UUR

DE BOSKAMPI’S
ZA/ZO/WOE OM 15.30 UUR

DE ONTSNAPPING
DO/MA/DI 19.00 UUR
& VRIJ/ZA/ZO 21.30 UUR

DE SURPRISE
DO/MA/DI 21.30 UUR
& VRIJ/ZA/ZO 19.00 UUR

U kunt bij ons terecht voor:

FILMCLUB:
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

ABSURDE ZWEEDSE SKETCHES

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c
Tingietersweg 125
Tel. 023-5766589
2031 ER Haarlem
Voor noodgevallen bel 06-31053931

WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
LADIES NIGHT RENDEZ-VOUS ➔ 18 JUNI
NED. PREMIERE MINIONS ➔ 27 JUNI 13.30 U.
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Tel: 023-8200340
info@degoedkoopstecvketel.nl
Tingietersweg 125
Tingietersweg
125
2031 ER Haarlem
2031
ER Haarlem
Actie
geldig t/m 31
2015
Remeha
Tzerra
CW
4
Tel:september
023-8200340

Theorie halen?
AutoTheorieCursus

023-8200340
met gratis IsenseTel:
klokthermostaat!
info@degoedkoopstecvketel.nl

AANBIEDEN VOOR €120,info@degoedkoopstecvketel.nl
ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT
KUNNEN WIJ
U EEN
NUOOK
INCLUSIEF
MONTAGE

van
€1295,voor
1199.4
van Remeha
€1295,-Tzerra
voorCW
1199.Remeha
Tzerra
CW 4
met
Isense
klokthermostaat!
NUgratis
INCLUSIEF
MONTAGE
OOK
KUNNEN WIJ
U EEN
met
Isense
klokthermostaat!
ALL-gratis
IN ONDER
HOUDSCONTRACT
AANBIEDEN VOOR €120,-

NUgratis
INCLUSIEF
MONTAGE
met
Isense klokthermostaat!
NU
INCLUSIEF
MONTAGE
Remeha
CW
42015
vanActie
€1295,voor
1199.geldig t/mTzerra
31 september
van €1295,- voor 1199.-

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
4
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Vrijdag 11:00 - 12:15 uur
4 september t/m 18 december

Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken
en niet weet hoe, of voor mensen die meer techniek
willen leren met quilten. Houdt u van handwerken
en lapjes? U leert hier de basistechnieken en vervolg
techniek van quilten in gezellig groepsverband.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk.

JUNI



OOK KUNNEN WIJ U EEN
ALL-OOK
IN ONDER
HOUDSCONTRACT
KUNNEN
WIJ U EEN
AANBIEDEN
VOOR
€120,ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT
Tingietersweg
125
info@degoedkoopstecvketel.nl
AANBIEDEN VOOR €120,2031
ER Haarlem
Tel:
023-8200340
Actie geldig t/m 31
september
2015
Tel:
023-8200340
Actie geldig t/m 31
september
2015
2031
ER Haarlem

info@degoedkoopstecvketel.nl
Tingietersweg
125
Tingietersweg 125

Bel voor meer info 023 8200340
2031 ER Haarlem

Tel: 023-8200340
Remeha Tzerra
CW 4
info@degoedkoopstecvketel.nl
met gratis Isense klokthermostaat!

Theoriecursus B

€ 99

8 uren incl. lesmateriaal

Datum: maandag 22 en dinsdag 23 juni
18.00-22.00 uur
Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord /
Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl
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Verwarring bij brief over
onderhoudskosten graf
Elk jaar stuurt de gemeente aan de rechthebbenden van

Verwarrend

een graf of urn een factuur voor de jaarlijkse onderhouds-

Hoewel in de brief staat dat men
de onderhoudskosten jaarlijks kan
blijven betalen schept het bijgevoegde antwoordformulier enige
verwarring. Er zijn namelijk drie
opties: 1. de onderhoudsbijdrage eenmalig afkopen, 2. gebruik
(blijven) maken van de jaarlijkse
onderhoudsbijdrage tot het einde
van het huurtermijn of 3. afstand
doen van het graf na afloop van de
huidige huurperiode. Alleen staat
bij optie 2 een klein noot die onderaan verwijst naar de geldende
begraafplaatsrechtenverordening,
waarin staat dat er geen mogelijkheid meer is om voor jaarlijkse
onderhoud te kiezen. En daar zit
dus kennelijk de ‘spraakverwarring’. Bij navraag blijkt dat pas als
de huurtermijn van het graf/urn
na zoveel jaar afloopt, men niet
meer het onderhoud jaarlijks kan
betalen. Dan moet de betrokkene met de gemeente een nieuwe
huur-en onderhoudsbijdrage
aangaan met een maximum periode van 10 jaar.

bijdrage. Per 2015 heeft de gemeente een brief gestuurd
met het verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor de komende 10 jaar in één keer te betalen.

Onderhoud begraafplaats is kostbaar

door Nel Kerkman

Het verzoek van de gemeente
is ingezet om de administratieve lasten te verlagen door af
te stappen van jaarlijkse betalingstermijnen van grafonderhoud. Volgens de gemeente
zou dit een direct voordeel zijn
in de portemonnee van de betrokkene want bij een jaarlijkse
bijdrage moet men ook steeds
een inflatiecorrectie betalen.

Echter de kosten om in te
gaan op het voorstel is voor
de rechthebbende best ingrijpend en het voordeel minimaal.
Reken maar uit: 10 x € 81,50=
€ 815 die men direct moet betalen. Voor iemand die meerdere
graven of urnen laat onderhouden kan het bedrag dat in
een keer betaald moet worden
flink oplopen. Niet iedereen
kan deze bedragen zo maar even
ophoesten!

Of deze bezuiniging zal gaan
resulteren in een positief saldo
voor het onderhoud van de algemene begraafplaats? De tijd
zal het leren.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Een begraafplaats is heilig
Vak F wordt afgesloten na wanbeleid en door zij die niet kunnen tellen.
Volgens B&W zijn er 3000 lege graven. Na telling door mij in ca. twee uur, kom ik tot 1391
graven. Er is geen overcapaciteit dus.
En de kosten van herbegraven, 100x € 750, maakt het tekort nog groter. Lekker slim, nee stom!
Daarna de mogelijkheid voor ons familiegraf om de huurovereenkomst te verlengen. Ik eis
zekerheid, want wie betaalt die bepaalt. Ja het is gemakkelijk regeren met andermans geld,
de ethiek is hier ver te zoeken!
Al in 2011 werd een groot financieel tekort ontdekt en nu in 2015 wordt er pas actie ondernomen.
Wel een beetje laat, niet?
Pieter Christiaan Visser

ZANDVOORT SCHOON!? zingt “ Op een slof en een ouwe voetbalschoen…”
Op enig moment zijn schoenen en sloffen versleten en moeten we er van af. Het materiaal
kan prima verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen als het apart ingeleverd wordt. In
Zandvoort kan dat al vele jaren.
Enkele voorbeelden:
Oude (sport)schoenen, huishoudstextiel, kleding
: in de kledingbak!
Karton, oud papier, kranten, folders, oude reisgidsen : in de papiercontainer!
Kunststof verpakkingsmateriaal
: daar zijn speciale bakken voor,
verspreid over het dorp!
Glazen potten en flessen
: in de glasbak!
Gemeente Zandvoort

Apart inleveren loont beslist de moeite.
Voor meer informatie: www.zandvoort.nl

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zandsculptuur in
de bibliotheek
Elk jaar in augustus is het
Europees Kampioenschap
Zandsculpturen bouwen in
Zandvoort. In juni kan je hiervan al een voorproefje zien.
Een kunstenaar bouwt een
echt zandsculptuur ‘live’ in de
Bibliotheek Zandvoort (Louis
Davidscarré 1). Dit vindt plaats
op woensdag 17 juni tijdens
openingsuren. De creatie
wordt een bekend karakter uit
een boek. Iedereen is van harte
welkom te komen kijken als de
zandkunstenaar aan het werk
is en te raden wie het wordt.
De sculptuur blijft tot eind oktober staan in de bibliotheek.

Mike Daane presenteert
nieuwe single
De Zandvoortse zanger heeft
zijn tweede single, genaamd
Zomer Zon, opgenomen. De
plaat wordt op 14 juni ten
doop gehouden in restaurant La Course op Circuit Park
Zandvoort. Samen met Daane
zal een keur aan artiesten en
Dj’s er een waar feestje van maken. De Cd-presentatie is voor
iedereen gratis toegankelijk en
begint om 13.00 uur.

Hartpatiënten in
goede handen
FysioFit Zandvoort was vorige
week woensdag de gastheer bij
strandpaviljoen Thalassa voor
het ‘Netwerk HartRevalidatie
Kennemerland’. In dit netwerk
wordt deelgenomen door de
afdeling Cardiologie van het
Spaarne Gasthuis en praktijken voor fysiotherapie uit de
regio Kennemerland, waaronder FysioFit Zandvoort. De
aangesloten praktijken verzamelen en leveren resultaten
aan voor het georganiseerde
overleg tussen collega’s om
het functioneren van het
netwerk en de kwaliteit van
zorg voor hartpatiënten te
verbeteren zodoende de kwaliteit van leven te optimaliseren. Uit de resultaten blijkt dat
de patiënt in goede handen is
bij de praktijken binnen het
netwerk.

Meuk is leuk
Bewoners van De Schelp hebben de handen ineen geslagen
en organiseren op zondag 14

juni een vlooienmarkt. Onder
de noemer ‘Meuk is leuk’ wordt
iedereen van harte uitgenodigd om in de centrale hal van
het hoofdgebouw te komen
snuffelen tussen de spullen.
De bewoners hebben kasten,
lades, berging, garage’s etc
leeg getrokken en verkopen
leesbare, oude, geliefde, hippe, antieke, draagbare, te beluisteren en mooie meuk. De
rommelmarkt is van 11.00 tot
17.00 uur. Hoe eerder u gaat
hoe groter de keuze! Neem wel
voldoende contant geld mee
want pinnen kan niet!

Vandalisme
Voor de zoveelste keer is de
Zandvoortse jeugd weer eens
op ‘bezoek’ geweest op het
peuterpleintje van peuterspeelzaal Dribbel. Er zijn weer
diverse vernielingen aangericht. Binnenkort wordt er een
camera geplaatst zodat een
volgende keer de daders kunnen worden gevonden.

Wereldmilieudag
Jaarlijks bezoeken medewerkers van Canon het Zandvoortse strand voor een flinke
schoonmaakactie op 5 juni de
wereldmilieudag. Deze actie
wordt door de gemeente ondersteund door voor de attributen zoals prikkers en vuilniszakken te zorgen. De start
is altijd bij het Juttersmu-ZEEum waar dit keer wethouder
Gert Jan Bluijs een toespraakje
hield. Vervolgens gingen de
Canon medewerkers aan de
slag op de warmste dag van
de eerste week van juni waar
de temperatuur subtropische
waarde had.

Haringhappen
Tijdens het traditionele
Haringhappen bij Thalassa tonen Huig en Bram Molenaar
dagverse vis en vertellen ze
allerlei wetenswaardigheden.
Daarna wordt met de deelnemers de Hollandse Nieuwe
geproefd, uiteraard gepaard
met een glaasje Corenwijn. En
er is live muziek. Dat allemaal
komende zaterdag vanaf 14.00
uur bij Strandpaviljoen 18. De
opbrengst van deze dag gaat
naar de aanleg van een mindervalidenpad vanaf de boulevard tot op het strand.
5

Dot is een lief klein jack russeltje van 11 jaar jong

WEEKAANBIEDING
Zeeuwse Mosselen

dat een fijn huis zoekt waar ze haar laatste jaren kan
genieten.
Ze is sociaal met honden en kinderen. Ze is
Voor de lekkerste vers gemaakte sushi kunt u

heel makkelijk
heeftinniet
veelbij
eisen
maar ze zoekt
vanaf nuen
6 dagen
de week
ons terecht.
heden zijn
weAlleen
ook op de
maandag
woensdag
wel Vanaf
een rustig
huis.
zijn
is niet &haar
grootste
geopend. Om onze nieuwe openingsdagen te vieren
hobby,
dit moet dus echt rustig opgebouwd worden
geven wij op deze twee dagen van de maand juni
in haar
DotjeDeze
houdt
ergis van
20% nieuwe
korting opomgeving.
onze diner kaart!!
korting
zowelaana
la
carte
geldig
als
op
onderstaand
menu:
dacht en zoekt iemand die veel tijd in haar steekt en

geserveerd met sausjes,
salade en friet

voor maar € 15,95

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

die3 haar
overal
mee
toe in
neemt.
haar
gangen
menu
voornaar
€ 19,80
plaats Ondanks
van € 24,75
leeftijd is het nog een
actieve
dame die graag mee
Miso
soep

gaat voor een wandeling.***Hier in de opvang scheurt

5 California,
5 Chef Choice
ze5zoCrunchy,
met de andere
honden mee!
***

Spekkoek

Wie geeft deze lieve schattebol een mooie plek?
Dierentehuis
Kennemerland,
Tevens bezorgen
wij ook deKeesomstraat
bestelling aan 5.
huis
en kunt van
u ons
hiervoor t/m
direct
bellen: 023-8885911
Geopend
maandag
zaterdag

Zaterdag 13 juni
Het tweejarig bestaan van
het Amsterdam Beach Hotel
en restaurant eb & vloed
vieren wij met de

Bezorgkosten
€ 2,50
van 11.00 tot 16.00
uur.

Ruud Jansen Band

met een minimumbedrag van € 20,00.
Tel. 5713888
Graag vermelden bij het reserveren/bestellen
www.dierentehuiskennemerland.nl.
dat het om de “ JUNI ACTIE “ gaat.

Aanvang: 15.30 uur
Entree gratis

Wij hopen u snel te mogen ontvangen!

ZIZO LOUNGE
Palace hotel - Burg. van fenemaplein 2
ZANDVOORT
www.zizolounge.nl - 023 888 59 11
Op dinsdag gesloten

Badhuisplein 2-4

~

Tel. 023-2010302

presale v.a. 10 juni
casual collecties
VRIJETIJDSKLEDING & SCHOENEN

(M.U.V. BADKLEDING, KORTE BROEKEN & SLIPPERS)

van 20% tot 50% korting
zomerjacks 30% tot 50%
jeans/lange broeken 30% tot 50%
rokjes/jurken/vesten 30% tot 50%
shirts/hemden korte mouw 20%
jogging/pants & sweaters 30%

LEERDAM

BEUNINGEN

ROTTERDAM

CRUQUIUS

UTRECHT

Z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t . O P = O P. P r i j s w i j z i g i n g e n , k l e u r - e n m o d e l a f w i j k i n g e n e n d r u k f o u t e n v o o r b e h o u d e n . A l l e e n v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k . To p s h e l f b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m v e r v a n g e n d e a r t i k e l e n a a n t e b i e d e n .
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Commissievergadering d.d. 9 juni

Politieke trein straks niet meer te stoppen
Op de agenda van deze samengestelde commissie namen
de Voorjaarsnota 2015 en de ambtelijke samenwerking met
Haarlem de meeste tijd in beslag. De discussie met betrekking tot de ambtelijke samenwerking werd door de meeste
fracties vergeleken met een rijdende trein die naar hun zeggen te snel rijdt. Wethouder Gerard Kuipers kan zich daar
niet in vinden en zei dat de trein niet meer te stoppen is.
Het college geeft in de voorjaars
nota aan dat voor 2015 een voor
delig begrotingssaldo is. Echter
voor 2016 is er een incidenteel
tekort van € 260.516 met de jaren
daarna weer positievere uitkom
sten. Hoewel de financiële positie
zich positief ontwikkeld zal men
deze moeten blijven versterken.
Met als uitgangspunt een slui
tend meerjarenperspectief met
voldoende reserves om eventu
ele tegenvallers op te vangen. Er
is volgens wethouder GertJan
Bluijs dus nog veel werk aan de
winkel.
Als eerste mocht Gert Toonen
(PvdA) het spits afbijten. Hij vindt
het een redelijk goed beeld voor
2016 maar hij verbaasde zich dat
Bluijs de algemene reserves aan
spreekt. Als raadslid haalde Bluijs
altijd zijn bekende stokpaardje
van stal: geen geld uit de algeme
ne reserves en nu doet hij het zelf.
Net zoals de andere fracties heeft
Toonen vragen bij de aanpassing
functionele ruimte Blauwe Tram
van € 100.000 die uit de reserve
Stedenbouwkundige ontwikke
ling komt. Bluijs legde uit dat er
met de gebruikers gesproken is
om de ruimte beter te ontwikke

len. Zijn voorstel is om de dagac
tiviteiten van de ouderen naar be
neden te plaatsen, de horeca een
open karakter te geven terwijl de
bibliotheek een centrale functie
krijgt met meerdere functies. Op
de bovenetage kunnen eventu
eel ZZP’ers komen. Een terechte
vraag van Jerry Kramer (VVD) was
wat eigenlijk de rol is van de be
heerder van het gebouw SRO.
Ook bij het inhuren van een pro
jectleider voor hernieuwde plan
nen Watertorenplein werden
vraagtekens gezet. Maar dit punt
is in de commissie van 10 juni in
beslotenheid verder besproken.
Ook was er veel rumoer om de re
novatie van de Gertenbachschool
€ 800.000 achterstallig onder
houd. Tevens werden bij het
voortbestaan/verzelfstandiging
Zandvoorts Museum à € 17.500
veel vragen gesteld. “Waarom
wordt er weer een extern advies
ingewonnen voor het voortbe
staan van het museum”, vroeg
Michel Demmers (GBZ) zich af, “er
is genoeg expertise in eigen huis.”
Bij herbezinning sportpool wees
Toonen op de afspraken die ge
maakt zijn met het circuitpark.
Een vervelend punt vindt Kees

Mettes CDA dat de kosten van
het sociaal domein nog niet te
overzien zijn. Jerry Kramer en
Jan Beelen (CDA) willen meer be
trokken worden bij prestatieaf
spraken en starterslening van de
Key. Zij werden door wethouder
Liesbeth Challik uitgenodigd om
mee te denken. Freek Veldwisch
(OPZ) vroeg of er onderhande
lingen zijn met Rijnland over het
bedrijventerrein en Willem Paap
(SZ) maakt zich zorgen over de
groeiplaatsverbetering bomen
Zandvoortselaan. Ook hij werd
door Challik uitgenodigd om zijn
visie te geven.

Ambtelijke samenwerking
Haarlem
Het college schetste 3 scenario’s,
waarvan de eerste, bestendiging
huidige situatie, al afvalt. Dus b
lijven scenario 2, overdracht alle
taken aan Haarlem, en 3, over
dracht beperkt aantal taken,
over. Het college heeft een dui
delijke voorkeur voor scenario
2. D66 is het daarmee eens, CDA
en PvdA kunnen zich vooral niet
vinden in de aangeleverde tekst
en storen zich hogelijk aan de
koppeling met de verkiezingen
in 2018, zodat de inwoners ook
kunnen beoordelen of de keuzes
goed zijn geweest. Ook de andere
fracties vinden de keuze nog een
stap te ver en vinden het stuk
niet rijp voor een besluitvorming.
Wethouder Kuipers zegt dat het
traject al jaren geleden, ook door
de raad, ingeslagen is en om nu
te stoppen heeft vergaande con
sequenties.

Pop Up
Zandvoort Weekend
19, 20 en 21 juni
gaan fantastische
dagen worden!
Weet jij al welke evenementen
je allemaal gaat bezoeken?
Bekijk het handige overzicht via
www.popupzandvoort.nl/agenda/

www.popupzandvoort.nl
www.facebook.com/popupzandvoort
@popupzandvoort

Zandvoortse
StrandCourant
Sinds kort ligt in alle strandpaviljoens de gratis ‘Zandvoortse StrandCourant’ op u te wachten. De uitgave
is een bron van informatie voor de bezoekers van het
Zandvoortse strand.
Behalve informatie over de
strandpaviljoens, staat er ook
informatie in over van alles op
en rond het strand, zoals wat te
doen bij muien, maar ook de kite
zones en diverse strandactivi
teiten en evenementen. De
Zandvoortse StrandCourant
bevat namelijk een over
zicht van alle paviljoens van
het Zandvoortse strand, in
clusief het naakstrand, die
zich bijna allemaal in de
krant presenteren.

De Bibliotheek Zandvoort | Louis Davidscarré 1 | Zandvoort
De zandsculptuur blijft te bezichtigen tot eind oktober

plaren verspreid bij strandpa
viljoens, hotels, pensions en
toeristische trekpleisters. Bent
u nieuwsgierig naar deze krant,
loop dan gerust een strand
paviljoen binnen en u ziet hem
ongetwijfeld liggen.

De reacties van de lezers
zijn ronduit positief te
noemen. Zo was een lezer
“aangenaam verrast over
de verscheidenheid aan
paviljoens” en konden
‘feestbeesten’ vinden
waar ze naar op zoek
waren. De aflopen week
zijn de eerste exem
7

B A N D E N S E RV I C E

is op zoek naar een

PARTTIME SCHOONMAKER/STER
Voor ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste:

Ervaring in de professionele schoonmaak vereist

CHAUFFEUR

Voor diverse objecten in
Zandvoort/Bentveld/Heemstede/Aerdenhout/Haarlem

nationaal/internationaal
Wij bieden:
Een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.
Beloning volgens CAO beroepsgoederenvervoer.

Werktijden in de ochtend, salaris in overleg
Rijbewijs, verantwoording en inzet zijn een pré
Voor inlichtingen en CV: mail naar info@koenecleaning.nl

Functie-eisen:
Rijbewijs C+E en Code 95
Heb jij interesse in een baan bij ons?
Neem dan tijdens kantooruren contact op met:
De heer P.E. van der Veld
Tel: 023-5719013
Mail: info@transportvanderveld.nl

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Specialist op het gebied van kleurbehandelingen.
Tel: 023-7434145

Thorbeckestraat 1a (Hoek Kerkstraat)
Sms/App: 06-38911911 Site: www.flairbeautyandhair.nl

Wij hebben niet alleen de leukste kapsalon maar ook
de leukste klanten ! Dankjewel !

BEDRIJVENGIDS pagina
Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Actie ‘Free a Girl’ levert veel geld op
De landelijke actie ‘Free a Girl’, om jonge meisjes uit ontwikkelingslanden uit handen van de prostitutie te halen,
heeft € 417.847 opgeleverd. In totaal hebben 230 mensen
zich 12 uur lang in een hok ter grote van 2x1 meter op laten sluiten. De Haven van Zandvoort was dit jaar opnieuw
een van de locaties.

Een bijzonder wereldrecord
werd in Zandvoort wel neergezet. Kunstenaar Geoffrey Wijn,
alias Wine, heeft zich eveneens
op laten sluiten. Hij doet al jaren
mee aan deze actie en dan maakt
hij ter plekke een schilderij. Nu
heeft hij in iedere tien minuten
een schilderij vervaardigd, waarmee hij het wereldrecord schilderen heeft gebroken. Het bedrag dat Wine er mee ophaalde
is opgelopen tot € 5.140.

Lana Lemmens zat 12 uur opgesloten voor Free a Girl

Een van de deelnemers die zich
in Zandvoort lieten opsluiten was
Lana Lemmens, directeur van de
VVV Zandvoort. Helaas was zij de
enige Zandvoortse inwoner die

veel geld bij elkaar als vorig jaar,
maar het was altijd nog € 655”,
zei zij. Ook Olympisch Kampioen
Dennis van der Geest liet zich bij
de Haven van Zandvoort opsluiten. Zijn teller staat op € 1.569.

aan de actie deel nam. Lemmens
liet zich vrijdag vanaf 10.00 uur
12 uur lang opsluiten om zo geld
bijeen te krijgen voor dit goede
doel. “Ik kreeg dit jaar niet zo-

In totaal hebben alle deelnemers die in Zandvoort in een
hokje hebben plaatsgenomen
het bedrag van € 18.394 opgehaald voor de actie Free a girl.
Door de actie kunnen honderden jonge meisjes in India weer
vrij worden gekocht, krijgen
ze een opleiding en worden ze
verder begeleid naar een betere
wereld.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Na warme vrijdagmiddag
flink koeler in weekend
Na de toptemperaturen van afgelopen vrijdag met
landelijk tot zelfs 34 graden, deden we een stap terug.
Inmiddels zijn we weer aan de volgende opwarmingfase begonnen en opnieuw zijn zomerse maxima haalbaar aan het einde van deze week. Landelijk zou de 30
graden zelfs weer mogelijk kunnen zijn. In Zandvoort
en omgeving moeten we toch weer rekening houden
met een zomerse 26 graden.
Het temperatuursverloop de
afgelopen week was trouwens
bizar en dat kwam voornamelijk door de droge bodems in
een flink deel van Nederland.
Zowel de nachtelijke uitstraling als de dagelijkse instraling
worden goed meegenomen
op diverse plaatsen vanwege
de bijna uitgedroogde grond.
Medio vorige week vroor het
nog in de regio Twente vlak boven het veld en nog geen twee
dagen later was het er 33 graden. In de nacht naar maandag
werd ‘gewoon’ weer -4 graden
opgetekend. Ook dinsdagochtend vroor het weer even boven de uitgedroogde zandgronden van Oost-Nederland.
Vorst in juni blijft dus gewoon
mogelijk regionaal in van origine stilstaande polaire luchtmassa’s.
Woensdag en donderdag waren twee fraaie en zelfs zonovergoten dagen. Bij de gratie van
een mooi hogedrukgebied (dat
een uitloper mogelijk maakte
tot boven de Noordzee) waaide
de wind uit het noordoosten.
Het was bijvoorbeeld prima
(zee)zeilweer en ook voor veel

andere buitenactiviteiten.
Rond vrijdag zien we bij het
verder oplopen van de temperaturen tegelijkertijd de
verstoring vanuit het zuiden
toenemen. De kans op enkele
buien (kans op onweer) neemt
dan toe in West-Nederland. Of
wij de volle laag onweersregen
krijgen in het tijdpad tot zaterdagmiddag is op dit moment
nog niet te zeggen. Wellicht
valt het nog mee.
In de loop van zaterdag stabiliseert de atmosfeer weer
wat en is het best aangenaam
bij 17 graden. Zondag is het
vooral koel te noemen met
een ‘noordachtige’ wind. De
junizomer tot nu toe doet
het heel aardig en een echte
weersverslechtering zit er niet
in voorlopig. Wel blijft steeds
opvallen dat een langdurige
stabiele mooiweerfase tot
de zeldzaamheden behoort.
Maximaal halen we drie of vier
dagen mooi weer en dan wordt
dat al spoedig verstoord door
buien. Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

21o

26o

17o

14o

Min

11o

15o

16o

12o

Zon

100%

85%

60%

65%

0%

60%

75%

30%

no. 3-4

var. 3

Neerslag
Wind

wzw. 3 nno. 3-4
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Zandkorrels
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796
/ 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort. Lid van
ProVoet (*vergoed door
zorgverzekering)

....................................................
Bij kapsalon Pronto Hair
in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,
aandacht en gezelligheid,
een moderne en
leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!
Bel voor een afspraak:
5714068
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede
offerte? Bel dan eerst
ons nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week ander weekmenu voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en renovatie in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk, badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................
Te huur: garage
Van Galenstraat.
€ 100 per maand.
Tel. 023-5730577

Zingend uit je dak!
Durf te zingen! Het leven
krijgt dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min). Bij
vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com

....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Woonruimte gezocht
Werkende jonge vrouw
zoekt woonruimte zoveel
mogelijk buiten in regio
Zandvoort, Overveen,
Bloemendaal. Huur max.
€500 p.m. Telefoon:
06-33885000

Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat
door waar de Key stopt

....................................................
Te huur:
gemeubileerde kamer
met gedeelde
badkamer, dakterras
en zitkamer.
Wifi en digitenne,
koelkast, magnetron,
waterkoker,
G/W/L incl. € 400 p.mnd.
Tel. 06-27241499
....................................................
Opslagruimte te
huur aangeboden in
Zandvoort-Noord voor
uw inboedel en/of andere
materialen. Totale opp.
100 m2 maar kan ook
in gedeeltes van 10 m2.
Voor info kunt u bellen naar 06-47903770.

Getuige gezocht:
Ik ben 1 juni rond 16.30
uur op mijn scooter
aangereden door een
auto. Hoek Haltestraat/
Swaluestraat. Aan haar
auto zijn de deur en
spiegel beschadigd.
De bestuurster zou
mij bellen maar heeft
dat niet gedaan.
Beloning 100 euro voor
getuige die weet wie zij is.
Tel. 5733606

....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl
....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZAKELIJK

7,50

10,00

Hét APK keurstation

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Autobedrijf Zandvoort

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Column

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10 jarige bestaan van de Zandvoortse Courant blikken wij regelmatig terug in de tijd
en kijken wij wat er tien jaar geleden in de krant stond.
Deze keer besteden we aandacht aan het artikel uit week 17 2005 met als titel 'Nieuwe locatie brandweer'.
slogan: "Jij drukt je snor toch
niet?" De gemeente drukte wel
zijn snor en verkocht het monumentale gebouw. Aan wie? Dat
was in 2005 nog niet bekend.
Hoe de toekomst van de watertoren er uit gaat zien is ook in
2015 een open vraag.

2013: toch een andere
locatie brandweer

In het artikel van week 17 uit
de Zandvoortse Courant 2005
komt naar voren dat de raadscommissie Project en Thema's
geen eenduidige uitspraak
heeft gedaan over de plaats van
de nieuwe brandweerkazerne.
Men twijfelde tussen een kazerne op het terrein van de remise,
een plaats aan de kop van de
Van Lennepweg en een locatie
naast de rioolzuiveringsinstal-

naast de brandweerkazerne een
uitrukpost in het dorp noodzakelijk blijft. De tweede uitrukpost is noodzakelijk omdat de
vrijwilligers, die verdeeld over
de gehele gemeente wonen,
binnen een paar minuten de
uitrukplaats moeten kunnen
bereiken. Bij de plaatsbepaling
speelt ook de mogelijkheid om
te oefenen een belangrijke rol.

latie. De laatste plek heeft de
voorkeur van het college en de
brandweer. Tijdens de discussie
maakte de begin dit jaar aangetreden nieuwe brandweercommandant, Frans van Herpen, de
commissieleden duidelijk dat

Spandoek

Op 16 maart 2013 wordt de
nieuwe brandweerkazerne aan
de Linaeusstraat 2 in Zandvoort
Noord feestelijk geopend. Alle
vaar- en voertuigen van de
brandweer, de Zandvoortse
Reddingsbrigade en tevens
een ambulance, in de zomerperiode, zijn er ondergebracht. Bij
het begin van de bouw zijn er al
vraagtekens gerezen. Zo wil de
Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK) sinds 2008 de brandweertaken van de gemeente
overhevelen en wil men ook
de brandweerkazerne in eigendom nemen. De gemeente
moet voor 1 juni 2013 beslissen
over een eventuele verkoop
anders loopt ze de terugvordering van de BTW ter waarde van
€ 800.000 mis. Ook over de ladderwagen is de nodige discussie, uit bezuinigingsoverwegingen wil de VRK de ladderwagen

in Haarlem stallen. Maar op een
voorlichtingsavond van de VRK
blijkt dat het redvoertuig binnen 18 minuten ter plaatse
moet zijn. Dat is nou net het
probleem als de ladderwagen
in Haarlem gestationeerd is.
In Zandvoort zijn ongeveer 60
portiekflats die niet over een
tweede vluchtweg beschikken.
Als die vluchtwegen gecreëerd
moeten worden, wegen de
kosten niet op tegen de bezuiniging van de ladderwagen.

2015
Ondertussen is de brandweerkazerne eigendom van de
VRK en blijft de Zandvoortse
Reddingsbrigade in de kazerne
gevestigd. De gemeente betaalt
die huisvesting en zal een deel
van het gebouw van de VRK
voor de reddingsbrigade huren.
Ook blijkt dat na het verdwijnen
van de locatie Centrum aan de
Duinstraat de brandweer niet
tijdig ter plaatse kan zijn. Er
gaan kostbare seconden verloren met de reistijd van de
dienstdoende brandweerlieden naar de kazerne in Nieuw
Noord. Graag wil men de leegstaande kazerne Centrum weer
in gebruik nemen als tweede
uitruklocatie.

In dezelfde krant uit 2005 trekt
een artikeltje over de wervingscampagne van de Zandvoortse
brandweer veel aandacht. Aan
de watertoren hangt namelijk
een enorm spandoek met de

Eneco fonds voor drie Zandvoortse projecten
Tijdens een feestelijke avond zijn vorige week donderdag in Noordwijk de winnaars bekend gemaakt van de
eerste ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds (ELF).
Drie Zandvoortse projecten kunnen een substantiële bijdrage tegemoet zien.
Het clubhuis van Watersport
Vereniging Zandvoort krijgt
€ 10.000 voor de installatie
van zonnepanelen. Stichting
Juttersgeluk ontvangt € 5.000

voor het ontwikkelen van een
apparaat waarmee ze van PETflessen springtouwen en armbandjes kunnen maken. De
Oranje Nassauschool ontvangt

een bijdrage van € 9.135 om
de jaarlijkse techniekweek een
duurzaam tintje te kunnen geven. “Door de jeugd proefjes
te laten doen met duurzame
bronnen, een presentatie te
laten maken over duurzame
energie en zelf energie op een
andere manier op te wekken,
zijn we ervan overtuigd dat er
een basis wordt gelegd voor
een duurzame toekomst”, aldus
de jury.

Het Eneco Luchterduinen Fonds
is opgericht om bewoners van de
kustgemeenten in de omgeving
van het windpark Luchterduinen
in de gelegenheid te stellen actief bij te dragen aan verduurzaming of aan het versterken
van de kustbeleving. Uit de
28 genomineerde initiatieven
koos de jury tien winnaars. Ze
gaan met hulp van het Eneco
Luchterduinenfonds hun initiatieven realiseren.

Missie
Je wilt datgene waarin jij gelooft uitdragen naar anderen.
Je ziet het als jouw speciale opdracht of taak om jouw missie
hoog te houden en onder de
aandacht te blijven brengen.
En dan gaat het niet alleen
om de boodschap van een zendeling die zijn of haar geloof wil
overbrengen, een militair doeleind dat verwezenlijkt dient te
worden, of wereldvrede die
men wil realiseren. Er bestaan
ook kleine missies. Missies
waarbij met een diepgaand
gevoel uitgedragen wordt wat
een kunstenaar is ingegeven
bijvoorbeeld. Over denkbeelden die vervagen, waarna het
naakte doek plots blootgeeft
wat zielen zien… Ook ik was
het hele weekend van de partij
bij de Crejat kunstexpositie in
Heiloo waarvoor ik gevraagd
was. Om mijn kunsten tentoon
te stellen, waaronder fotowerken en poëzie voordracht. Het
was een heerlijk kunstzinnig,
aangenaam weekend, met
mooi publiek! Waarbij de missie over het uiten van de creativiteit ging. Zonder moeten.
Echt een gevoel laten spreken.
Werkelijk geïnteresseerde mensen die ontroerd raakten door
datgene wat ons innerlijk liet
zien. Als een missie zonder
doelgerichtheid. Maar wel een
missie waarmee ik heb willen zeggen dat de wereld het
waard is om vastgelegd te worden.
En waard om met zorg
beleefd te worden volgens
Wubbo Ockels die, vorig jaar op
zijn sterfbed, kortademig, zijn
laatste oproep aan de mensheid deed. “We moeten zuinig
zijn op onze planeet, en als jullie net zo denken en dezelfde
instelling hebben als een astronaut, ga je van de aarde houden zoals anderen niet kunnen.
En als je echt van iets houdt, wil
je het niet kwijtraken. Dat is de
liefde en de houding die de
mensheid tegenover de aarde
moet hebben.” Een missie wat
uiteindelijk zijn roeping, zijn
levensdoel werd.
Het zijn uitersten die ik benoem. En beiden met
een prachtige insteek.
Namens mijzelf kan ik
zeggen dat ik mijn best
zal blijven doen.

Mandy Schoorl

2005: nieuwe locatie Brandweer
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“Betaalde” mantelzorger biedt zich
aan in Groot Haarlem
voor klusjes in en
om huis. Ben ook een
luisterend oor!
Geïnteresseerd?
Bel me dan 0655714195
na 17 uur of kijk op
www.ericzorgt.nl

Wat zijn ze toch mooi hè......
Die pioenen!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

B A N D E N S E RV I C E
Wij zijn met vakantie
tot 22-06-2015
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

 023-5730962

Zorg nodig?

Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer
het u het beste uitkomt”

“Even er tussenuit in ons zorghotel
bij de duinen”

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij
geheugenproblemen en gezelligheid
met dorpsgenoten.

Afdeling Zorgbemiddeling van Amie:
“Wij beantwoorden al uw vragen over wonen,
zorg en welzijn”

Amie, de vertrouwde
Wonen & Zorg: Een appartement
zorgaanbieder in de gemeenten en zorg in een van onze uniek
Zandvoort en Bloemendaal:
gelegen woonzorgcentra.
Thuis & Zorg: Zorg vanuit
onze kleinschalige wijkteams,
in onze ontmoetingscentra of
de aanleunwoningen.
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Welzijn & Gemak: Deelname
aan activiteiten, hulp bij het
boodschappen doen of begeleiding
naar het ziekenhuis.

Kortdurend verblijf: Een verblijf
na opname in het ziekenhuis,
ter ontlasting van uw mantelzorger
of in de laatste levensfase.
Informatie:
zorgbemiddeling@amie.nl
Tel. 023 - 574 16 37
24/7 bereikbaar!

Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens
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Eric Zorgt helpt waar nodig
Eric Zorgt, heet zijn bedrijf en dat is nou net wat hij dan
ook doet. Eric Vos is 47 jaar en dus in de kracht van zijn
leven. “U bent op een leeftijd of in een situatie waarop
u steeds vaker kracht tekort komt? Laat mij u helpen; ik

uitstapjes, gesprekken voeren,
spelletjes doen en hij leest ook
graag voor. “Ook kan ik lekker
koken en heb ik verstand van
computers en internet”, aldus Eric.

vind dat mooi”, legt hij uit. Hij heeft van mantelzorg zijn
beroep gemaakt en dat past uitstekend bij hem.

Eric Vos biedt zich aan

Waarschijnlijk past hij ook wel bij
u. Hij is gemoedelijk, betrouwbaar, zorgvuldig en opgeruimd.
“Ik hou van mijn werk, dat ik zinvol en ‘van nu’ vind. Mocht u een
beroep op mij doen, dan zult u
merken dat ik graag aandacht
en tijd maak om het (ook) samen gezellig te hebben”, gaat hij
verder. Zijn werkterrein is ‘Groot
Haarlem’, Haarlem en wijde omgeving dus. Als het zo uitkomt
maakt hij daar echter wel eens

een uitzondering op. Uw huis
moet wel in de nabijheid van
een halte van het openbaar vervoer gelegen zijn, want van een
rijbewijs is het bij hem nooit gekomen. Van een EHBO-diploma
gelukkig wel. Hij doet eigenlijk
van alles, behalve medische zorg.
Hij geeft een paar voorbeelden
waarmee hij aantoont wat hij
zoal doet en kan betekenen
voor u: boodschappen, schoonmaken, klusjes in huis en tuin,

Voor zijn werkzaamheden betaalt u in het gunstigste geval
€ 15 per uur. Reistijd wordt door
hem niet in rekening gebracht.
“Het liefst werk ik met een eigen strippenkaart, die u steeds
na afloop aftekent. Zo weet u
altijd waar u aan toe bent”, verduidelijkt hij. Zijn tarieven zijn
erg gunstig. Zo kunt u al een
strippenkaart kopen met 10
uur voor € 175, € 17,50 per uur
dus. Een kaart met 24 uur kost
€ 384, oftewel € 16 per uur en
een kaart met 32 uur kost € 480
en dat komt dan neer op € 15 per
uur. Zijn werk kan soms betaald
worden uit uw persoonsgebonden budget. “Ik kan u helpen dit
aan te vragen bij de gemeente”,
geeft hij aan.
Eric Vos is doorgaans dagelijks
tussen 17.00 en 22.00 uur bereikbaar via 06-55714195. Is hij
niet in de gelegenheid om op te
nemen en u spreekt een boodschap in, dan belt hij snel terug.
E-mail kan ook: eric@ericzorgt.nl.
Meer informatie vindt u op www.
ericzorgt.nl.

“Kom je OOK eten?” op donderdag
Bij “Kom je OOK Eten” kunnen dorpsgenoten in een gezellige ambiance aanschuiven om te genieten van een lekkere gezonde maaltijd voor een aantrekkelijke prijs. Voortaan vindt dit wekelijks ook op donderdagavond plaats in
Steunpunt OOK Zandvoort.
Cliënten van Nieuw Unicum
en RIBW koken samen met een
activiteitenbegeleider een gezonde en lekkere maaltijd. Deze
maaltijd is niet alleen voor het

kookteam maar ook voor andere Zandvoorters. De vrijwillige gastvrouwen en gastheren
zorgen voor een gezellige en
ontspannen sfeer. Om deze sfeer

zelf te proeven komt wethouder
Gert-Jan Bluijs op donderdag 18
juni gezellig mee eten. Wilt u ook
eens komen eten? Dat kan! Op
de donderdag zijn er nog enkele
plaatsen vrij. De kosten van de
maaltijd zijn €7,50 per persoon,
dit is inclusief een drankje vooraf
en een kopje koffie na de maaltijd. U kunt zich aanmelden
bij de Balie van Pluspunt, tel.
5740330.

Meer leren dan
alleen een taal
Joke Bloeme geeft al enkele jaren Nederlandse les aan
anderstaligen. Daarbij gaat ze verder dan alleen het leren
van de taal. Ze neemt haar cursisten mee en laat ze kennis
maken hoe het Nederlandse leven is georganiseerd.

Joke Bloeme (2e van links) temidden van een aantal cursusisten

Cursisten krijgen daardoor ook
een beeld over de gebruiken en
de sociale kant die het leven in
Nederland met zich mee brengt.
“Joke heeft persoonlijk contact
met ons. Ze haalt mijn zelfvertrouwen rondom de taal omhoog en we hebben een goede
band”, aldus een van de cursisten, “Joke kan ingaan op onze
persoonlijke taalproblemen en
vindt de tijd om, ondanks onze
verschillende achtergronden,
in te gaan op onze persoonlijke
taalproblemen. Zij integreert
deze in de les en houdt het voor
iedereen interessant”.
Er is veel aandacht voor het sociale aspect. Aan het einde van
de cursus gaat de groep naar

de bollenvelden in Hillegom
waar Joke gepassioneerd over
kan vertellen. Ook vertelt Joke
veel over de geschiedenis van
Nederland. De sfeer in de groep
is altijd erg goed. Er wordt veel
gelachen met elkaar. Soms wordt
er zelfs culturele culinair uitgewisseld. Op de dag van NLDoet
heeft een aantal cursisten hapjes
uit hun land van herkomst geserveerd.
Nederlandse les van Joke Bloeme
is duidelijk meer dan alleen een
taal leren. De lessen worden iedere donderdag van 10.00 tot
12.00 uur in Pluspunt gegeven.
Interesse? Kijk voor meer informatie op www.pluspuntzandvoort.nl.

Aanhouding na ongeluk op
Zandvoortselaan
Een bestuurder van een bestelbusje is dinsdagavond
aangehouden op de Zandvoortselaan. Ter hoogte van
Sushi- en grillrestaurant Izumi verloor hij de macht over
het stuur en reed hij een straatlantaarn uit de grond.

Zeg maar ‘bingo’ en het zit vol
In theater De Krocht zorgt het toverwoord ‘bingo’ bijna
altijd voor overvolle zalen met enthousiaste deelnemers.
Dat is inmiddels ook heel goed bekend bij het bestuur van
de Seniorenvereniging DSVZ, die regelmatig voor de leden een bingo organiseert.

Volle prijstafel

Voor de wat oudere deelnemers
zijn die bingo’s ook een garantie
op een gezellige ochtend, middag
of avond met bekenden. Bij de
meeste bingo’s zijn er altijd overvolle tafels met gewilde prijzen
waarvoor de deelnemers kunnen
spelen. De topbingo van dit jaar
was op 5 mei, toen zaten enkele
deelnemers zelfs op het toneel, en
was de toegang gratis dankzij de
organisatie van het Oranjefeest.
Ook de dinsdag gehouden Bingo
van DSVZ was weer prima bezet
en toonde prachtige overvolle
prijzentafels. Ja, velen zijn alweer
benieuwd wanneer de volgende
bingo wordt georganiseerd.

Flinke remsporen op de rijbaan | Foto Mizzle Media

Diepzwarte slingerende sporen
duiden op hoge snelheid, maar
hierover kan geen uitsluitsel
worden gegeven. Het voertuig,
dat een gesneuvelde ruit en een
lekke band overhield aan de
klap, is door een berger weggesleept.

Omdat de man de plaats van het
ongeval heeft verlaten, heeft
hij een misdrijf gepleegd. De
bestuurder is aangehouden op
grond van de Wegenverkeerswet.
Of de bestuurder gewond raakte
en of hij alcohol had genuttigd,
is onbekend.
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NIET NIEUW NIET OUD MAAR AL 35 JAAR VERTROUWD

LUKON SCOOTERS
HET ADRES VOOR
NIEUWE / GEBRUIKTE SCOOTERS
REPARATIE EN ONDERHOUD
ALLE MERKEN ONDERDELEN
EN ACCESSIORES
OPHAAL SERVICE
OFF. DEALER VAN:

LUKON SCOOTERS

KOCHSTRAAT 8

2041 CE ZANDVOORT

023-5716504

presale v.a. 10 juni

totale kindercollectie
VRIJETIJDSKLEDING & SCHOENEN

(M.U.V. BADKLEDING, KORTE BROEKEN & SLIPPERS)

20/30/40% korting

alle zomerjacks - 40%
alle jeans/lange broeken - 30%
rokjes/jurken - 30%
shirts/sweaters lange mouw - 30%
shirts korte mouw - 20%
jogging/pants & sweaters - 30%
24,95

15,-

Tuukka softshell jack
128 t/m 164

59,95

nu 34,95

FOTO-OVERZICHT VAN DE PRESALE
BABY-KLEUTER-TIENERCOLLECTIES
GA NAAR WWW.TOPSHELF.NL /
WEBLOG PRESALE KIDS

KIDS

LEERDAM

BEUNINGEN

ROTTERDAM

CRUQUIUS

UTRECHT

Z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t . O P = O P. P r i j s w i j z i g i n g e n , k l e u r - e n m o d e l a f w i j k i n g e n e n d r u k f o u t e n v o o r b e h o u d e n . A l l e e n v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k . To p s h e l f b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m v e r v a n g e n d e a r t i k e l e n a a n t e b i e d e n .
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Elly Keur-Molenaar 40 jaar bij het Rode Kruis
ling Zandvoort een gezellig dagje uit voor senioren in
Zandvoort. Organisator namens het Rode Kruis was als
van oudsher Elly Keur-Molenaar. Tijdens deze middag
werd stilgestaan bij haar jubileum.

Dit keer werden de senioren
uitgenodigd in Beach Club
Tien. Rond het middaguur
werd er een lunch aangeboden, waarna de aanwezigen
hun geluk konden beproeven
bij een verloting. Circa 55 personen hebben aan deze middag deelgenomen en er volop

van genoten.
Omdat Elly Keur-Molenaar zich
op 5 juni 1975 aansloot als
vrijwilligster bij het Rode Kruis
afdeling Zandvoort, maakte
voorzitter Hille Wiedijk van de
gelegenheid gebruik om haar
tijdens dit gezellige samenzijn

te feliciteren met haar 40-jarig
jubileum als vrijwilligster en
spelde haar het speldje voor
40 jaar trouwe dienst op. Ook
kreeg zij de bijbehorende oorkonde en een welverdiende
bos bloemen overhandigd.
Naast zijn felicitaties memoreerde de voorzitter in zijn
toespraak dat Elly ook nog
eens bijna 30 jaar lid is van het
bestuur van de lokale afdeling.
Daarvoor bedankte hij haar
hartelijk en hij sprak de hoop
uit dat Zandvoort nog lang van
haar voortreffelijke kwaliteiten
mag genieten.

PGB

Elly Keur

Wat is dat eigenlijk,
een PGB?
Dagelijks is in het nieuws
dat er problemen zijn met
het zgn. PGB. Veel mensen
weten echter niet wat dit
precies inhoudt. De letters
PGB staan voor Persoons
Gebonden Budget. Het is
een alternatief voor zorg
in natura, de hulp die door
zorgaanbieders wordt
geleverd, bijvoorbeeld door
thuiszorgorganisaties. De
zorgaanbieder levert de
zorg en organiseert voor u
de administratie. Met het
PGB bepaalt u zelf welke
zorgverleners u gaan onder
steunen en hoe u de zorg
precies ontvangt. Een PGB
kan verschillende doelen en
vormen hebben maar komt
altijd voort uit een indicatie
vanuit het CIZ, de gemeente
of de zorgaanbieder. Het is
bedoeld voor mensen die
intensieve, veelal langdurige
zorg of begeleiding en on
dersteuning nodig hebben.
Wijzigingen met ingang
van 2015
Vóór 1 januari 2015 werd het
geld op uw eigen bankreke
ning gestort zodat en kon u
de zorgverleners zelf uitbe
talen. Vanaf 1 januari is de
Sociale Verzekeringsbank
(SVB) verantwoordelijk voor
de uitbetalingen. De SVB
betaalt in uw opdracht de
zorgverleners en voert de
eventuele werkgeverstaken
voor u uit. De SVB mag ech
ter alleen uitbetalingen doen
aan zorgverleners die goed
keuring hebben op grond van
een zorgovereenkomst met
de gemeente of het zorgkan
toor. Dit is door de overheid
ingevoerd om fraude tegen
te gaan, zodat het PGB ook
in de toekomst kan blijven
bestaan.
Knelpunten
Het is de SVB nog niet gelukt
om de administratie op orde
te krijgen. Hierdoor ontvan
gen veel zorgverleners al
maandenlang geen salaris.
De verantwoordelijke staats
secretaris, de heer van Rijn,
ligt behoorlijk onder vuur
maar krijgt van de Tweede
Kamer toch weer de kans de
problemen snel te verhelpen.
Laten we hopen dat hem dit
nu wel snel gaat lukken!
Mocht u meer vragen
hebben over het
PGB, dan kunt u zich
wenden tot de zorg
aanbieder in uw om
geving of de belan
genvereniging Per
Saldo.

Ankie Poen
Amie Ouderenzorg

Afgelopen maandag organiseerde het Rode Kruis afde-

Column
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 24 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 23 en
de verdere in week 23 door het college genomen besluiten
zijn in week 24 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Vergadering welstandscommissie

De volgende vergadering van de Commissie voor welstand
en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 18 juni
in het raadhuis. De Commissie adviseert het college o.a. over
aanvragen om omgevingsvergunning. Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden vastgesteld op de
dag van de vergadering en kunnen die dag tussen 9 en 11
telefonisch worden nagevraagd bij afdeling Ontwikkeling
& Beheer.

Papier inzameldagen huis aan huis

Op 16 juni 2015 wordt de papiercontainer geleegd in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 18 juni
2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Aanvraag Horeca-Exploitatievergunning voor
Brederodestraat 44.

Belanghebbenden in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen hun reactie tot 19 juni 2015 schriftelijk kenbaar
maken en richten aan de burgemeester van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Koninginneweg 35, verbouwing woning, ingekomen 02
juni 2015, 2015-VV-087.
- Burg.Nawijnlaan 10, verzoek afw.bepaling vh bestemmingsplan voor gebruik schuur, ingekomen 01 juni 2015,
2015-VV-088.
- Max Euwestraat 57, plaatsen dakkapel, ingekomen 02
juni 2015, 2015-VV-089.
- Matthijs Molenaarstraat 26, plaatsen dakkapel, ingekomen 02 juni 2015, 2015-VV-090.
- Passage 37, plaatsen vluchttrap, ingekomen 04 juni 2015,
2015-VV-091.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Haltestraat 23-b, bouwen balkon, verzonden 01 juni 2015,
2015-VV-071.
Bentveld:
- Duindoornlaan 12, veranderen en vergroten gebouw,
verzonden 04 juni 2015, 2015-VV-046.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Strandafgang Paulus Loot 1, plaatsen ondergrondse afvalcontainers, verzonden 03 juni 2015, 2015-VV-070.
Bentveld:
- Westerduinweg 32, verbouw gebouw, verzonden 04 juni
2015, 2015-VV-072.

Van rechtswege verleende vergunning
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 59e, verbouw begane grond en eerste
verdieping, verzonden 03 juni 2015, 2014-VV-098

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een be-

zwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt 's ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. 's Middags werken
wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl.
U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de
oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in
de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de
balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt aantal zaken terecht:
paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

Het is weer tijd voor de Hollandse Nieuwe!
De Hollandse Nieuwe wordt binnenkort weer aan land
gebracht en dan begint voor de Nederlandse lekkerbekken een van de mooiste periodes van het jaar. Veel party’s
en proeverijen zullen het heerlijke zilte zeebanket weer
begeleiden en ook Zandvoort heeft daarin een mooie
traditie: het jaarlijkse Haringhappen van strandpaviljoen
Thalassa.
Ook dit jaar is het weer feest
in het paviljoen van de familie
Molenaar. Huig sr. en zijn familie
willen u, voor de elfde keer alweer, deze oer-Hollandse lekkernij, wat de Hollandse Nieuwe in
16

feite is, laten proeven en het blijft
uiteraard niet bij laten proeven
alleen. De familie Molenaar biedt
u een gevarieerd programma
van entertainment aan dat gaat
van Smartlappenkoor Beverwijk

en troubadour Ad Goosens tot
aan het draaiorgel van Broer
de Jong aan toe. Ondertussen
kunt u kennismaken met de
Hollandse Nieuwe en andere
lekkernijen uit de Noordzee.
De vis die aangeleverd wordt, is
met de viskotter Texel 36 gevangen en ook Vishaven IJmuiden
en visgroothandel Nico Visser &
Dick Bakker leveren een aandeel.
De ‘Molenaars’ kennende zal het
weer een feestelijke middag
worden waarbij geld opgehaald
wordt voor het goede doel. Dit

jaar is dat een goed begaanbaar
pad voor rolstoelers en minder
validen tot op het strand. “De
mensen die van dat soort vervoermiddelen gebruik moeten
maken, willen wij ook kennis
laten maken met het strand en
daar is zo een pad zeer geschikt
voor”, aldus Huig sr.
Er wordt een entree gevraagd
van slechts € 5 dat ten goede
komt aan het goede doel. En
dus heeft u voor slechts € 5 een
hele gezellige middag op het

Zandvoortse strand. Wel is het
raadzaam om snel voor kaarten
te zorgen want er is niet onbeperkt plaats. U kunt ze verkrijgen
bij strandpaviljoen Thalassa, paviljoen 18. Tel: 023-5715660.
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Tennisclub Zandvoort is
Nederlands Kampioen!

Kampioenen,
een dag later

Tennisclub Zandvoort (TCZ) is zondag in Amersfoort Nederlands Kampioen geworden

Een dag na het feest spreekt de Zandvoortse Courant

in de KNLTB Eredivisie Gemengd. Het is voor het eerst in de 64-jarige geschiedenis van

met de succesvolle en dolblije coaches Dick Suijk

de club dat het Nederlands Kampioen wordt. Een hecht team onder bezielende leiding

en Hans Schmidt van de Tennisschool Zandvoort.

heeft voor deze unieke prestatie gezorgd.

“Hier zijn we al heel lang mee bezig en nu is het
eindelijk gelukt. ‘We’ zijn Nederlands Kampioen
geworden”, aldus Suijk.
door Joop van Nes jr.

Waar ze vooral lyrisch over zijn, is de teamspirit die in de spelers
zit. “Ze gaan bij de partijen van elkaar kijken en dat gebeurt
eigenlijk nooit in de tenniswereld. De sfeer is ook optimaal en
de talenten worden door de meer ervaren spelers goed opgevangen”, meldt Schmidt.
Even later nemen we het play-offweekend nog eens door.
Zaterdag moest De Lobbelaer er aan geloven. Zandvoort was
met 4-2 te sterk terwijl er in de competitie met 3-3 gelijk werd
gespeeld. “We wisten dat Kiki Bertens niet mee mocht doen.
Zij had maar twee wedstrijden competitie gespeeld en drie is
het minimum van de bond om tijdens de play-offs op de baan
te mogen staan. Ook onze eerste dame, Lesley Kerkhove, kon
er niet zijn. Zij speelde kwalificatie voor het Topshelf Open, het
grote grastoernooi in Rosmalen. Wel hadden we met haar afgesproken dat als ze daar op zaterdag zou verliezen, zij zondag
bij ons mee zou doen. Gelukkig voor haar won ze, alhoewel dat
voor ons in eerste instantie niet zo goed uitkwam natuurlijk”,
zegt Schmidt. In haar plaats deed Quirine Lemoine het uitstekend door in twee sets de Belgische Klaartje Liebens aan de
kant te zetten.

Het kampioensteam van TCZ

Afgelopen donderdag meldde
TCZ zich als eerste voor het
play-offweekend op de banen van de toen nog regerend
Nederlands Kampioen ALTA in
Amersfoort, na een mooie 4-2
overwinning op TC Salland. De
nummers 2 tot en met 4, ALTA,
De Lobbelaer en Leimonias, gingen met de Zandvoortse club
mee om in de play-offs te bepalen wie er dit seizoen kampioen
van Nederland zou gaan worden.
Omdat Zandvoort eerste was
geworden, werd het gekoppeld
aan De Lobbelaer, dat vierde
werd. Zandvoort bleek te sterk
voor de club uit Zevenbergen
en won met 4-2, waarmee een
plaats in de finale werd afgedwongen.
Het was de tweede finaleplaats
voor Zandvoort in even zoveel jaren. Daarin kwam het Leimonias
tegen dat al 20 keer (!) eerder
kampioen van Nederland werd,
niet de eerste de beste club dus.
Een grote groep supporters reisde zondag af naar Amersfoort
om de finale van dicht bij mee
te maken.
In die finale was Zandvoort duidelijk beter dan tijdens het verloren duel met de Hagenaren
tijdens de reguliere competitieronde. Nu was deze keer

Kiki Bertens bij Leimonias niet
aanwezig, en dat scheelt een
slok op een borrel. Zij was niet
speelgerechtigd omdat zij in de
competitie maar 2, in plaats van
minimaal 3 wedstrijden had gespeeld. Maar Zandvoort miste
ook de nummer 1 dame, Lesley
Kerkhove. Zij was in Rosmalen
bezig om zich te kwalificeren
voor het Topshelf Open, het enige internationale grastoernooi
van Nederland.

Belangrijke sets
Quirine Lemoine kwam hierdoor tegenover Arantxa Rus te
staan en eigenlijk wil je dat niet.
Lemoine won snel en ‘simpel’
de eerste set met 6-1, maar had
daarmee Rus wakker geschud
die de volgende twee sets aan
haar zegekar bond met 3-6 en
4-6. Daniëlle Harmsen zorgde
voor een gelijke stand na het
dames enkelspel. Zij was met 6-4
en 6-1 te sterk voor de Bulgaarse
Alexandra Naydenova. Ook het
heren enkelspel werd door de
beide finalisten gedeeld. Scott
Griekspoor kon zich geen illusies
maken tegen de Belg Maxime
Authom. Wel won Griekspoor
de tweede set en dat bleek uiteindelijk, net als de gewonnen
set van Lemoine tegen Rus, aan
het einde doorslaggevend voor
het kampioenschap. Griekspoor

verloor uiteindelijk met 0-6, 6-4
en 5-7. De Belg in Zandvoortse
dienst Kristoff Vliegen deed wat
er van een ex-prof en de oud
nummer 30 van de ATP-ranglijst
verwacht mag worden. Hij
won met twee keer 6-3 vrij gemakkelijk van zijn landgenoot
Yannick Mertens. 2-2 dus na de
enkelspelen.
De eerste de beste dubbel, het
dames dubbel, was scherprechter voor de overwinning. TCZ,
in de personen van Harmsen
en Lemoine, walste over Katalin
Marosi en Rus heen. Zandvoort
won dat duel met de alleszeggende cijfers 6-0 en 6-1,
een totaal gefrustreerd dames-koppel van Leimonias achter
latend. Omdat TCZ twee sets
meer had gewonnen en niet
meer ingehaald konden worden, werd het optreden van
Vliegen met de jongs te telg
van Griekspoor, Tallon, ingekort tot 1 game. Bij de stand
1-0 in Zandvoorts voordeel, gaf
Zandvoort de p artij op en kon
het feest beginnen. Tennisclub
Zandvoort werd daarmee de
nieuwe landskampioen van de
prestigieuze Eredivisie Gemengd
van de KNLTB. Volgend jaar
worden de play-offs dan ook
op de banen van tennispark De
Glee gespeeld.

Zondag geen Kerkhove dus maar een aantal super gemotiveerde Zandvoort-spelers die een missie te volbrengen hadden.
Leimonias was de enige vereniging die in het voortraject van
Zandvoort gewonnen had. “Wij waren verrast door de aanwezigheid van Arantxa Rus. Gelukkig kon Quirine de eerste set snel
pakken. Daarna was Rus wakker en verloor ze helaas, maar die
ene set, die was heel belangrijk. Ook Scott Griekspoor wist in
zijn verliespartij tegen Maxime Authom een set te pakken. Deze
twee gewonnen sets hebben de doorslag gegeven. Na het dames dubbel, waarin onze dames tot hele grote hoogte stegen
en met 6-0 en 6-1 wonnen, hoefden de heren eigenlijk geen
dubbel meer te spelen. We zijn wel gestart, je weet tenslotte
maar nooit wat de bond zegt, maar bij 1-0 hebben de de partij
gestaakt. Wij waren kampioen”, aldus de beide trainers.
Volgend jaar zal de finale op de banen van De Glee gespeeld
worden en daar wordt nu al over nagedacht. Wat zeker nodig zal
zijn, is een extra tribune en de medewerking van de gemeente
Zandvoort. Maar mocht TCZ dan weer naar de play-offs gaan en
mogelijk opnieuw kampioen worden, dan wordt het een super
feest daar in de Zandvoortse duinen. “We gaan proberen om
met hetzelfde team dit huzarenstukje te herhalen. Alles ligt aan
de progressie die de spelers doormaken”, sluiten ze af.

Dick Suijk en Hans Schmidt tonen de beker
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Fietsevenement

Cycling Zandvoort voor
stichting SAM
Komend weekend is het weer de beurt aan Cycling Zandvoort, het
evenement met en voor fietsen op Circuit Park Zandvoort. Deze derde

Rabo Dikke Banden Race
14 juni 2015, Circuit Zandvoort.

editie kent wederom een groot aantal activiteiten waar de 24 uursrace
voor teams het hoofdonderdeel vormt. Voor de jeugdigen wordt weer
een Dikke Banden Race georganiseerd.

Maak kans op een Meet & Greet
met Max Verstappen!

Speciaal voor de jeugd tussen
7 en 12 jaar.
De Rabo Dikke Banden Race is een wedstrijd waar je met je
eigen fiets aan mee kan doen. De start is om 13.00 uur. Meld je
gratis aan via www.cyclingzandvoort.nl
Start van de 24 uursrace in 2014

NB: Als je je aanmeldt vóór 12 juni, maak je kans op een

Foto: archief Chris Schotanus

exclusieve Meet & Greet met Formule 1-talent Max Verstappen
op zondag 28 juni! Daarnaast worden enkele reguliere tickets

De 24 uursrace betekent een etmaal lang
met je team om de beurt ronden over het
fraaie duinencircuit van onze woonplaats
fietsen. Zaterdag om 12.00 uur gaat deze
race van start, om zondag 12.00 uur te
worden afgevlagd.

voor Italia a Zandvoort onder de online inschrijvers verloot.
Je kunt je ook nog later online aanmelden en zelfs nog ter
plekke op 14 juni tot 12.00 uur, maar dan maak je geen kans
meer op de Meet & Greet of de Italia a Zandvoort tickets.
Tot ziens aan de start van de Rabo Dikke Banden Race!

Het programma bevat ook sportieve uitdagingen voor de jongere fietsliefhebbers.
Zo wordt er zondag om 13.00 uur de ‘Rabo

Een aandeel in elkaar

Galerij der kampioenen 2014
HOCKEY - ZHC MC1

HOCKEY - ZHC MC3

Sophie Kanger, Niki Jacobs, Yente van der Zee, Dido Rikkert,
Dymphy van Bambergen, Fabienne van der Veen, Michelle Hilbers,
Roos Jansen, Joelle Franse, Lotte Muller, Maud van Sluisdam, invaller Caelia van Draanen. Puck Kanger en Madouc Herbold konden
niet aanwezig zijn.

Laura Beerens, Lois Brabander, Eva Caminada, Eva Cordes, Laxmi
Janzen, Levi Keur, Zomer Keur, Isa Konijnenbelt, Haley Koolhaas,
Milou Mulder, Lauren Paap, Serena Petter, Melissa Petter, Lavinia
van Wallenberg.

VOETBAL - Sv Zandvoort Zondag 2

HOCKEY - ZHC JD1

Boven van links naar rechts: Matthijs van de Griend, Julian
Schouten, Sam de Leeuw, Mick de Leeuw, Tijn Otto, Dante Lisica,
Jasper van Dam. Onder van links naar rechts: Jerre Jonkman,
Tennessee Slot, Boet Vermeulen, Koen van den Broek, Rien van
de Velde, Max Meyer, Wouter Bracke, Jeroen Ouderdorp.

Dennis Disseldorp, Joop Grigoleit, Sergey Filippov, Samir
Hachache, Bas v.d. Hoek, Tom v.d. Hoek, Willem Paap, Kenzo
van Elsas, John Romijn, Wesley Helmich, Leon Verboom, Maarten
Wouters, Fabian Munier, Rebel van Eimeren, Gerald Singer,
Roderique Looman, Arnold Oosterom, Roberto Molina, Dennis
Jansen, Hana Jamal, Jordy nieuwenhuizen, Sjoerd de Reus, Timo
de Reus, Joey Philipse, Rico Vingerhoed, Gary Pacsi

Dikke Banden Race’ georganiseerd, waar
kinderen tussen 7 en 12 jaar op hun eigen straatfiets aan mee kunnen doen. Het
enige wat de kinderen nodig hebben is
toestemming van de ouders. Fietshelmen
worden tijdens het evenement ter beschikking gesteld en zijn verplicht om te dragen.
Deelnemers kunnen zich gratis aanmelden
via www.cyclingzandvoort.nl. Voor kinderen jonger dan zeven jaar zijn er ook leuke
activiteiten, maar is er geen competitie.
Een prachtig sportief weekend dus op
Circuit Park Zandvoort!
Het goede doel dat ook dit jaar gekoppeld
wordt aan het evenement is de stichting
SAM. Deze stichting biedt kinderen met
het Syndroom van Down, met autistische
stoornissen en kinderen met aanverwante
syndromen, de kans om zich, door middel
van een interactief programma met dolfijnen (de zogenaamde dolfijntherapie),
emotioneel, sociaal en fysiek verder te
ontwikkelen.

2015

HOCKEY - ZHC MD3

Nikki Bos, Noa Bruining, Soleil Engelsma, Carlijn Gepken, Lisa
Haak, Madelief Honnef, Pip Honnef, Jazeera Ismael, Madelief
Koopmans, Zoe Lenstra, Britt Molenaar, Neva Waaning, Renske
van der Zee.

VOETBAL - SV Zandvoort F3

Luca, Olivier, Justin, Bas, Daan, Max, Sebastiaan, Dylan, Ravi en
Lasse.

Ook kampioen geworden? Stuur dan je foto (hoge resolutie) inclusief
de namen van de sporter(s) naar info@zandvoortsecourant.nl
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Schoolhandbal

Golf

Duinroosschool is dit jaar de beste
Het schoolhandbaltoernooi is afgelopen weekend gewonnen door OBS De Duinroos. Door eerste te worden bij
de jongens en tweede bij de meisjes mag de Duinroos zich
terecht Schoolkampioen Handbal 2015 noemen.

prijsuitreiking werden de kampioenen hartstochtelijk toegejuicht
waarna deze geweldige dag feestelijk werd afgesloten.
De wisselbeker werd gewonnen
door de Duinroos school die zich
Schoolhandbal Kampioen 2015
mag noemen. De Sportiviteitsprijs van de Sportraad Zandvoort
werd door sportraadlid Olga
Poots uitgereikt aan de meisjes
van de Nicolaasschool en bij de
jongens mocht team 1 van de
Oranje Nassauschool de prijs in
ontvangst nemen.

Duinroosschool (in het groen) was dit jaar de beste

Onder een stralende zon en voor
veel publiek werd het toernooi
weer door de handbalafdeling
van omnivereniging ZSC strak
georganiseerd. Dankzij het spor-

tieve optreden van de teams
werd het voor het publiek en de
vele vrijwilligers een plezier om
de wedstrijden langs de handbalvelden te volgen. tijdens de

De uitslag:
Meisjes: 1 Duinroosschool; 2
Hannie Schaftschool; 3 Oranje
Nassauschool (ONS) 1; 4 ONS 2; 5
Nicolaasschool en 6 Mariaschool.
Jongens: 1 Nicolaasschool; 2
Duinroosschool; 3 ONS 2; 4
Hannie Schaftschool; 5 ONS 1 en
6 Mariaschool.

Voetbal

SV Zandvoort promoveert niet
Omdat SV Zandvoort afgelopen zaterdag de twee doelpunten verschil, opgelopen in de eerste (uit)wedstrijd tegen
EVC niet goed kon maken, er werd met 1-2 op eigen terrein
verloren, kreeg het dinsdagavond op neutraal terrein een
herkansing. In eerste instantie werd Buitenveldert dinsdagavond bij VEW de tegenstander en indien die wedstrijd gewonnen mocht worden, dan zou zaterdag een club uit het
Gooi naar Amstelveen komen om dan de laatste strohalm
met beide handen aan te pakken. Het mocht niet zo zijn.

Gevaar voor het Zandvoortse doel

Zandvoort trad dinsdagavond
niet compleet aan. Grote smaakmaker dit seizoen, Nigel Berg,
had zich met een enkelblessure
afgemeld en een aantal andere
spelers was niet in staat om erbij te zijn. Toch was Zandvoort
gretig en wilde dolgraag, maar
de Amsterdamse tegenstander
was een geoliede machine, die

moeilijk te bestrijden bleek.
Het gevaar kwam met name
van de rechtsbuiten die een
fenomenale traptechniek tentoonspreidde. Bij zijn vrije
trappen moest Zandvoortkeeper Arnold Jongejan menig keer handelend optreden,
wat hij uiterst geroutineerd en
bekwaam deed.

Na een helft lang voornamelijk
achteruit gevoetbald te hebben begon de tweede helft, in
Zandvoorts opzicht, positief. De
aanval werd gezocht en gevonden en dat leverde uiteindelijk
een doelpunt van aanvoerder
Max Aardewerk op. Niet veel
later moest Jongejan voor de
eerste keer de gang naar het
net maken. Een ‘kleine’ onachtzaamheid van zijn verdediging,
die hij gedurende de wedstrijd
constant coachte, zorgde voor
een doelrijke situatie voor
Buitenveldert, dat hiervan profiteerde. 1-1 was dus de stand en
die werd tot het eindsignaal vastgehouden. Een verlening moest
de winnaar aanwijzen.
Al in de tweede minuut van
die verlening ging het voor
Zandvoort fout. Een van richting
veranderde bal zette Jongejan
op het verkeerde been en de
zo vaak geluk hebbende keeper
was geslagen. Wat Zandvoort
daarna ook probeerde, het
was niet meer instaat om, door
een tweede doelpunt, penalty’s
af te dwingen. De droom van
trainer Laurens ten Heuvel, binnen één jaar terug naar de 2e
klasse die hij uitte bij zijn aanstelling aan het begin van het
afgelopen seizoen, viel in diggelen. Geen promotie, dit jaar
voor Zandvoort.

Sonderland 1 Runner-up in
landskampioenschap
Het eerste team van de Zandvoortse golfclub Sonderland
is verdienstelijk 2e geworden in het landskampioenschap
in de afdeling C- clubs mixed 18 holes, een competitie die
gespeeld wordt door geheel Nederland op 9 holes banen.
Sonderland 1 speelde in de hoofdklasse en werd winnaar
in de poule C553, waardoor ze waren geplaatst voor de
landelijke finale op Golfbaan Almkreek in het Brabantse
Almkerk.

Vlnr. Dirk Fortuin,Captain Kees van den Bos,Wanda van den Bos,Maurits Velsink,Barbara
Koopman, Ger Vrees en Bob Duzink (niet op de foto)

Sonderland 1 speelde in de
kruisfinale tegen Voorschotense
1 en won deze wedstrijd met
7-5. Daarna moesten zij tegen G.C. Riel 2 strijden om
het landskampioenschap, een

geduchte tegenstander. De
hoofdprijs moesten zij helaas aan de Brabanders laten,
maar de tweede plaats is een
uitstekende prestatie van de
Zandvoorters.

Bol en Koning
winnen golftoernooi
Op Open Golf Zandvoort
werd vorige week dinsdag
het jaarlijkse Bluys Memorial
Golftoernooi gespeeld. Dit toernooi is een jaarlijks terugkerend
golftoernooi om de overleden
leden (Huub Emmen, Mark van
der Mije, Harry Vosse en Carl
Hölzken) van golfclub Bluys
International te herdenken en
wordt altijd in dezelfde periode

gespeeld. Huub Emmen zou 2
juni jarig geweest zijn en Mark
van der Mije werd toen in 2000
begraven. De koppelwedstrijd
werd door het koppel Angelo
Koning en Ab Bol gewonnen
en de individuele confrontatie
tussen de leden was een prooi
voor Koning. In Café Bluys werd
na afloop gegeten en nog lang
nagepraat.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire Haarlem/ Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Circus Zandvoort
De goedkoopste cv ketel
Dorsman Assurantiën
Eric Zorgt
Flair Beauty & Hair
Koene Cleaning
La Fontanella
Lukon Tweewielers

MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
Topshelf
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Peter Trieling
Rabobank Haarlem en Omstreken
Rijschool Barry Paap
SKiP
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Tandprothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuurstenen
Uitvaartverzorging Erika
Woonfabriek
ZiZo Lounge
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KNIP NU € 100,- KORTING OP
EEN TAFEL VAN RAW DESIGN
20

MIX&MATCH
EEN UNIEKE TAFEL IN DRIE STAPPEN

MIX & MATCH UW TAFEL VANAF € 999,KNIP € 100,- KORTING OP EEN TAFEL !

1
2

KIES UW TAFELBLAD

ALLE TAFELBLADEN HEBBEN EEN DIKTE VAN 5 TOT 6 CM
BLAD #A
WILD OAK

BLAD #B
LICHT RUSTIEK

BLAD #C
RUSTIEK GESCHRAAPT

VLAMMENDE
UITSTRALING

GLAD
GESCHUURD

MET DE HAND
GESCHRAAPT

KIES
UW ONDERSTEL
3 MM DIK IJZER, POEDER COATING RAL 9005 MAT

#1
OLDHAM

3

#2
AMSTERDAM

#3
IPSWICH

#4
COVENTRY

#5
STOCKPORT

KIES
UW AFWERKING
HOOGWAARDIGE KWALITEIT POLYURETHAAN OLIE

#1
NATUREL OLIE

#2
WITTE OLIE

Spaarneweg 20 |Cruquius

#3
GRIJZE OLIE

#4
SMOKED OAK OLIE

Arena Boulevard 166-194 |Amsterdam

2005 2015

10
jaar

POP

UPdate
11e jaargang • week 25 • 18 juni 2015

3

7

Vis
Traditionele
vismaaltijd op
Gasthuisplein

13

Spel
Eindvoorstelling
theaterschool
geslaagd

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

15

Zee

Tennis

Reddingsbrigade
introduceert
waterscooters

oplage 9.500 exemplaren

Zie pagina 7

Ook de jeugd
TC Zandvoort
landskampioen
www.zandvoortsecourant.nl

Komend weekend staat volledig
in teken van Pop Up Zandvoort

Het gaat goed met de
New Wave popbands

Er staat een bijzonder weekend voor de deur. Nog niet eerder zijn er zoveel evene-

Ieder jaar heeft de Zandvoortse muziekschool New Wave

menten georganiseerd in één weekend. Allemaal zijn ze tot stand gekomen in het

een optreden van de leerlingen in theater De Krocht. Om-

kader van Pop Up Zandvoort.

dat het nogal veel leerlingen zijn en omdat de muziek
nogal divers is, worden er twee concerten georganiseerd.
Afgelopen maandag speelden de popbands/artiesten
voor een uitpuilende grote zaal van De Krocht, komende
maandag volgt daar het tweede, akoestische concert.

De samenwerkende Zandvoortse visverkopers gaan voor het wereldrecord haringhappen

Maar liefst 34 evenementen
worden vrijdag, zaterdag en/of
zondag georganiseerd. Al deze
evenementen zijn tot stand gekomen doordat ze in dit weekend vergunningvrij konden worden georganiseerd.

Toch geen
bungalows op
naaktstrand

‘Het probleem van
“Pop Up Zandvoort”
wordt hiermee in een
keer blootgelegd’

De drie evenementen waarop
het meest gestemd is, hebben
een geldprijs gekregen ter ondersteuning van de organisatie.
Als eerste kwam uit de bus Movie
Night on the Beach, van strandpaviljoen Bad Zuid, goede twee
werd het breken van het wereldrecord simultaan Haringhappen
door 7 Zandvoortse haringventers en derde werd het Neon
Volleybaltoernooi van Fit at the
Beach.
Vrijdag 19 juni staat de wereldrecord poging haringhappen
op de agenda. Vanaf 17.30 uur

De talentvolle zanger Bas

wordt geprobeerd om met 1500
personen tegelijk een haring te
happen. Deelnemen aan deze
wereldrecordpoging op het
Raadhuisplein is voor iedereen
gratis en de organisatie hoopt
natuurlijk op een geweldige opkomst, zodat Zandvoort hiermee
in het Guiness Book of Records
terecht komt.

Het gaat goed met de popmuzikanten bij muziekschool
New Wave. Niet alleen zijn het
er veel en zijn ze heel verschillend, ook wordt de muziek
steeds beter gebracht. Een van
de grootste talenten die New
Wave momenteel in huis heeft
is Bas, die zijn eigen nummers
schrijft en zichzelf begeleidt

op gitaar. In de stijl van een
middeleeuwse troubadour
schrijft hij zijn mooie muziek.
Engelstalig, melodieus en ritmisch. Komende maandag
het akoestische gedeelte van
de slotconcerten van New
Wave. Om 19.00 uur begint
het concert dat gratis toegankelijk is.

Op zaterdag 20 juni wordt vanaf
21.00 uur bij strandpaviljoen
Storm (8) het ‘Glow-in-the-dark’
Beachvolleybal georganiseerd.
Van de overall winnaar, het
Movie Night on the Beach, kunt
u drie dagen genieten. Vrijdag
vanaf 22.00 uur, zaterdag vanaf
23.30 uur en zondag vanaf 22.00
uur worden allerlei films en documentaires gedraaid. De locatie
is op het strand bij strandpaviljoen Bad Zuid.
Voor deze en alle andere Pop
Up-evenementen vindt u de locaties, dagen en aanvangstijden
op de achterpagina van deze
Zandvoortse Courant.

Feestelijke ondertekening Convenant Retail & Horeca

Zondag 21 juni, 13.30u, Cafe Laurel & Hardy, Haltestraat 46
Iedereen is welkom!

1

Waterstanden
music | food | drinks | beach hideaway

22-06-2011

Lieve Jeffrey
Steeds dichtbij, ook al zien we je niet.

Steeds naast ons, ook al ben je ver weg.
Je bent in ons hart.

In onze gedachten.
In ons leven.
Altijd.

Mam, pap, zus en zusjes xxx

mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
tel.: 023 - 532 60 13

www.troupin.nl

mm

m

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Kerkdiensten
a.s. zondag
tel.: 023 - 532 60 13 -www.troupin.nl
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur mevr. Ds. E. Post uit Amstelveen
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastor G.H.W. Zaal
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor N.C.J. Kerssens
Evangelische Gemeente
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Even voorstellen...
Aansluitend
gebed voor de zieken
Haltestraat
62B
Guy Troupin - www.gebedzandvoort.nl
Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
6Iedereen
JUNI heeft
- 12 recht
JUNIop2015
een waardig afscheid waarin de
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Overlijden melden?
Geboren:
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zoon 24
van:uur
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Wij zijn
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bereikbaar.
Joyce
Wilhelmina
Martine
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
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DJ’s

GOSTO

phil horneman

weerman Marc Putto

Max
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Za.

Zo.

16o

15o

16o

16o
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whiskey bar | Gin & tonic bar | healthy shakes
shoe-art | massage | and many more...

tickets -incl. free Gin&Tonic- € 10,00 - limited early yoga ticket incl. lunch € 30,00
ajuma - paulus loot boulevard 2 - zuidstrand - zandvoort
www.ajuma.nl/summerfestival

JUNI
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01.06
01.45
02.36
03.26
04.06
04.35
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05.44

05.19
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06.38
07.26
08.08
08.49
09.46
10.40

13.35
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15.05
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16.44
17.15
18.00

17.49
18.31
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22.03
23.16
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Overlijden melden?

o
o
12
11ouur per13dag
Wij zijn 24
bereikbaar.

Min

14

Zon

70%

55%

65%

70%

Neerslag 65%

25%

65%

35%

Wind

tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

w. 3-4 wnw. 3-4 nw. 4 wzw. 3-4

roberto davinci

early yoga | sushi bar | OYSTERBAR | asian ﬁngerfood

Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met
mijn professionele team altijd voor u klaar.

Do.

(wicked jazz sounds)
dj guzz | mike van loon

tenfold

De kans is groot dat we de droogte uit ’76 niet gaan
evenaren. Evenmin is de kans groot op een topzomer.
Boeren snakken om water voor hun akkers en de droogte gaat ook wel wat verlicht worden straks.
De atmosfeer wordt iets meer doorstroomd de komende dagen. Het honkvaste hogedrukgebied van de
afgelopen tijd trekt zich iets meer terug op de oceaan en
dat biedt ruimte voor lagedrukactiviteiten boven ZuidScandinavië. Deze breiden zich wat uit in zuidwestelijke
richting en geven bewolking. Enkele regenstoringen
gaan daardoor met name Noord-Nederland schampen
met wat72x50
regen mm
soms.
Richting donderdag bereikte ons een regenstoring
Ongeacht uw verzekering verzorgen
met een paar millimeter water. Ook in het weekend is er
wij de uitvaart zoals u wenst.
nog een kleine regenkans. Het gaat steeds niet om grote
tel.: 023
532 60
13 www.troupin.nl
hoeveelheden, als ze al komen.
Met-telkens
aanlandige
windstromen wordt het niet warm in Zandvoort zo vlak
bij zee gelegen.
Op woensdag werd het nog zo’n 20 graden in ons
gebied, maar in het aankomende weekend ligt de middagtemperatuur weer rond de koelere 15-16 graden. In
de nachten koelt het af tot 11 graden.
Wolken en wat regen bepalen niet alleen het weermm
beeld in72x50
Zuid-Kennemerland,
want tussendoor is er
altijd nog ruimte voor opklaringen.
soms felle juniOverlijdenDe
melden?
zon zal dan ook zeker regelmatig
partij
Wij zijnvan
24 de
uur
perzijn.
dagWe
bereikbaar.
krijgen dus beslist hele goede
dagdelen
cadeau
ons
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deel van West-Nederland.
Op middellange termijn verandert er niet bijster
veel aan het huidige weerbeeld. Aanwijzingen dat er
een hittegolf aanstaande is zijn er niet. Ook zit een echte
weersomslag naar onbestendig zomerweer er niet in.
Tot nu toe beleven we een hele aardige voorzomer
en voorlopig blijft dat dus ook zo. Voor de maanden juli
en augustus wordt ook relatief goed zomerweer verwacht vooralsnog. De hoogzomer wordt verondersteld
Even
voorstellen...
niet te gaan tegenvallen aldus
sommige
langetermijn72x100 mm
Guywww.weerprimeur.nl
Troupin
prognoses. Meer weerinfo via

Burgerlijke stand

van Putten, geb. Voorwerk, Johanna, geb. 1927

live

FRIDOLIJN

Zeer koel weekend met
kleine regenkans
De hardnekkige droogte duurt voort en als
we het huidige neerslagtekort afzetten tegen
de reeks met droogste jaren van de afgelopen
honderd jaar, zitten we bijvoorbeeld al bijna
in lijn met 1976. Dat jaar (met een absolute
topzomer) was het droogste jaar uit de nabije
weerhistorie.

10:30 - 22:00

FEIERTAG

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

09-06-1990

saturday 25-07

-
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Kerkstraat in de winter
niet open voor verkeer

Vismaaltijd was heerlijk

Column

De wens van de meeste ondernemers in de Kerkstraat
om in de wintermaanden de straat open te stellen voor
auto’s, zal voorlopig nog niet worden gehonoreerd. Dat
werd woensdag tijdens de vergadering van de commissie
Ruimte en Economie duidelijk. De rijrichting van de Grote
heeft zoals altijd met geld te maken.
Beide verzoeken moeten nog
van een college besluit worden voorzien. Verantwoordelijk
wethouder Liesbeth Challik
is ondertussen op eigen titel
met een onderzoek gestart en
heeft haar collega’s nog niet in
kunnen lichten. Vooral de hoge
kosten die het openstellen van
de Kerkstraat met zich meebrengen, zouden volgens haar adviseurs het onmogelijk maken.
“Er moet eigenlijk om dit te realiseren een volledige herindeling van de straat komen. Het
gaat helaas niet alleen om het
trekken van een aantal strepen
op de stenen. We krijgen te maken met de aan- en afvoer van
auto’s, het berijdbaar maken van
het Kerkplein, er ontstaat mogelijk een parkeerprobleem en we
moeten onderzoeken wat er onder de straat ligt. Met dit soort
zaken is veel geld gemoeid”, zei
de wethouder in antwoord op
een aantal vragen van de commissieleden.

Grote Krocht
De brief van Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ), die
namens de leden in de Grote
Krocht vroeg om de rijrichting
van de straat om te draaien, is volgens Challik een stuk eenvoudiger uit te voeren. “Het omdraaien
zou een simpele ingreep kunnen
zijn. Wat eigenlijk de grootste
ingreep zou zijn, is de straal van
de draaicirkel op de hoek van de
Hogeweg/Grote Krocht naar beneden bijstellen. Het uitgaande
verkeer zouden we verder moeten bekijken als de bouw van het
Louis Davids Carré klaar is”, aldus
Challik. Ook de rijrichting van de
Oranjestraat zou dan aangepast
moeten worden, iets dat volgens
Astrid van der Veld (GBZ) voor de
bewoners in die straat overlast zal
bezorgen. Challik heeft ook voor
dit plan nog geen advies in het
college gebracht. Het agendapunt was in de ogen van voorzitter Jerry Kramer (VVD) dus nog
niet rijp voor besluitvorming.

Zomerzon van Mike Daane
Zondag 14 juni presenteerde de Zandvoortse zanger
Mike Daane zijn nieuwe single Zomerzon. In restaurant
La Course op circuit van Zandvoort werd het een feestelijke middag. Het was een muzikale dag vol optredens van
diverse artiesten.
Ter voorbereiding van de CD presentatie heeft Mike samen met
Studio WEM hard gewerkt aan
zijn nieuwe single Zomerzon en
hij hoopt dan ook op een zomer-

hit. Mike roept iedereen op om te
stemmen voor de verzoek parade
op TV Oranje. Ondertussen bestormt de vrolijke single momenteel diverse download sites.

Cartoon - Hans van Pelt

Dankzij deze mensen was de vismaaltijd weer geweldig

Ruim 230 lekkerbekken hebben
weer kunnen genieten van de
Theo Hilbers Vismaaltijd op het
Gasthuisplein. Een prima kop
vissoep, een behoorlijke moot
gebakken verse kabeljauwfilet met sauzen en aardappel-

salade en een ijsje toe. Een top
diner dus, mogelijk gemaakt
door organisator Erwin Hilbers,
Jaap Kroon van Kroon Vis, Rob
Peters van het Wapen van
Zandvoort en folklorevereniging
De Wurf.

Niet verlenen vergunning
frustreert Azzurro-eigenaar
Vijf luxe strandbungalows hoopte Jack Huijben van
Azzurro te kunnen plaatsen bij zijn strandpaviljoen op
het naaktstrand. Nu het college de vergunning op het
laatste moment niet wil verlenen, komen ze er toch niet.
Althans, dit jaar.
“Het college heeft de vergunning
alsnog geweigerd omdat de Visie
op Verblijfsaccommodaties door
een wetswijziging in november
2014 deels achterhaald is en
dat belanghebbenden niet in
de gelegenheid zijn gesteld te
reageren op de voorgenomen
ontwikkeling”, zo zei wethouder
Gerard Kuipers van Toerisme vorige week in de commissievergadering.
Op 13 mei had Kuipers nog aangegeven dat de Visie door de
raad is aangenomen, dat het
college hier dan uitvoering aan
moet geven en dat wanneer een
aanvraag voldoet aan de criteria, deze verleend wordt. Hij gaf
destijds aan dat een aanvraag
voor vijf bungalows al in februari is ingediend en dat het voor
de hand lag dat de vergunning
binnen enkele weken zou worden verleend.
Jack Huijben reageert verbolgen:
“Mijn punt is dat ik een procedure heb moeten volgen die nooit
een schijn van kans heeft gehad,
omdat er elementen in ontbreken die ik niet heb mogen of
kunnen aanleveren. De gemeente had bij het beoordelen van
de aanvraag in februari kunnen
besluiten belanghebbenden ge-

durende de aanvraagprocedure
te betrekken bij de gang van zaken. Uiteindelijk is er twee weken
voor het besluit een openbare
vergadering gehouden waarin
belanghebbenden zijn gehoord.
Hier zijn echter geen inhoudelijke bezwaren tegen de aanvraag van vijf strandhuisjes naar
voren gekomen. In ruim 14 weken heeft men mij alle mogelijke
onderzoeken laten uitvoeren en
ontwerpen laten indienen. Dan
is zo’n wending op het laatste
moment niet eerlijk te noemen.
Volgens mij is het college geschrokken van de commotie die
ontstaan is.” Wethouder Kuipers
zei tijdens de vergadering vorige
week wel dat er naar wordt gestreefd voor het einde van het
jaar de Visie te repareren, zodat
de standbungalows er volgende
jaar alsnog kunnen komen.
Huijben is een teleurgesteld
man. “Ik ga nu naar de bezwarencommissie, want ik vind dat
ik aan alle eisen heb voldaan.
Ik denk dat ik het recht heb dat
mijn aanvraag inhoudelijk en
op zichzelf staand beoordeeld
wordt en niet onderdeel moet
zijn van een bredere discussie
over beleid dat met een meerderheid door de raad is aangenomen.”

…wordt het een druk weekend. Naar aanleiding van Pop
Up Zandvoort worden er rond
de langste dag van het jaar
heel veel evenementen georganiseerd. Koppel daarbij ook
nog Vaderdag en het feestpakket is compleet. Je moet van
goede huizen komen om aan
alle aangeboden feestelijkheden mee te doen. Misschien
zit er voor vader nog een leuke
activiteit bij?
Stel dat mijn vader nog leefde
dan was er bij alle 20 evenementen niet echt één die ik
hem kon aanbieden. Zelfs haringhappen was niet aan hem
besteed. Hoewel zijn hobby
vissen was, hield hij, net zoals
ik, absoluut niet van haring.
Dat vissen deed hij in de vijver
van de Vijverhut in Plan Noord
waar wij dichtbij woonden. Als
ambtenaar van de gemeente
had hij daar een visvergunning voor en ving hij menig
karper. Mijn vader hield ook
van zingen. Hij zat samen met
mijn moeder in een koor. Ik
heb hem eigenlijk nooit horen zingen; zelfs niet onder
de douche. Verder was hij secretaris van een vakbond en
schreef hij met sierlijke letters
menig brief. Wij hielpen hem
met brieven vouwen, in de
envelop stoppen, postzegels
nat maken op een sponsje om
vervolgens op de envelop te
plakken. Wee je gebeente als je
het fout deed. Mijn vader was
een ‘brood-win-papa’. Hij vond
dat hij recht had op zijn eigen
stoel als hij thuis kwam en hij
kreeg van mijn moeder altijd
het grootste stukje vlees. Zo
ging dat toen.
De papa’s van nu zijn anders
ingesteld. Zo heb je pretpapa’s, fiks- en flexpapa’s en niet
te vergeten zijn er ook nog
spookpapa’s. Die bemoeien
zich nauwelijks met hun kinderen. Als ik het zo uit de verte
zie en meemaak bij mijn eigen
kinderen dan sta ik telkens versteld wat de tegenwoordige
vaders allemaal in het gezin
doen. Daarom is Vaderdag
de dag om hem eens heerlijk
te verwennen. Een kleinigheidje is al genoeg
of neem hem mee naar
het dorp. Er is genoeg te
doen!

Nel Kerkman

Krocht kan waarschijnlijk wel omgedraaid worden. Alles
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Evenementenagenda


JUNI 



JUNI



19-21 Pop Up Weekend - Eén groot evenementenweekend!
21
Jazz aan Zee - Strandpaviljoen Thalassa, aanvang
16.00 uur

21

Kennemer Jeugd Orkest - Classic concerts in
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
23-26 Fiets4daagse - Startpunt Rode Kruis gebouw,
vanaf 18.30 uur
26-28 Culinair Zandvoort - Lekkerste weekend van
Zandvoort, Gasthuisplein
26
Het Zandvoortse Strand - Opening zomerexpositie
in Zandvoorts Museum, 16.00 uur
26
Museumpodium - Chante Muziekprogramma in
Zandvoorts Museum, aanvang 20.00 uur
28
Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein, 10.0016.00 uur
28
Muziek Op De Zondagmiddag - met Debby Keuken.
Oosterparkstraat 44, aanvang 16.00 uur
28
10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:
Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

weekmenu

Vissoep

Lamsbout met gegrilde asperges en la ratte
Huisgemaakte tiramisu

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

Circus Zandvoort

Boulevard Paulus Loot | Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl

Bioscoopprogramma
18 juni t/m 24 juni

KIDNEP (NL) ➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/WOE OM 13.30 U.

WEEKAANBIEDING
Surf ‘n Turf

DE BOSKAMPI’S ➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/WOE OM 15.30 U.

Kalfsrib-eye en Gamba’s geserveerd met
mosterdsaus, dagverse groenten en friet

DE ONTSNAPPING ➔ LAATSTE WEEK!
MA/DI 19.00 & VRIJ/ZA/ZO 21.30 U.

voor maar € 12,95

RENDEZ-VOUS

Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

MA/DI 21.30 & VRIJ/ZA/ZO 19.00 U.

LADIES NIGHT:
RENDEZ-VOUS
DO 19.30 U.

FILMCLUB:
LA FAMILLE BELIER

Tuincentrum

Zomerplanten
Bestrijdingsmiddelen
Bemesting

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

MEISJE IS ZANGTALENT IN DOVE FAMILIE

WO OM 19.30 U.

VERWACHT:
NED. PREMIERE MINIONS ➔ 27 JUNI 13.30 U.
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Colofon

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

APK-KEURINGEN

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Reparatie en onderhoud van alle merken

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Raamdecoratie:

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Zonwering:

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Vloerbedekking:

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

www.autobedrijfzandvoort.nl

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

Overige dagen op afspraak.

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis
Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

4
85x126.indd 1
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(Ex)kankerpatiënten werden verwend
Vrijdagochtend 12 juni zaten 35 Zandvoorters aan de
mooi gedekte tafels van Pluspunt met voor hun een kopje
koffie met een heerlijk gebakje, gesponsord door Annet
Westerburger. Iedere deelnemer had een indeling
ontvangen om zich deze dag te laten verwennen door
enthousiaste docenten en gastvrouwen/heren die zich
belangeloos inzetten.

Onder andere werden de nagels verwend | Foto: Jolanda Meier

seizoen. In september gaan de
bijeenkomsten weer verder.

door Nel Kerkman

Deze verwendag is ontstaan
uit de Toon Hermans groep,
die maandelijks bijeenkomt in
Pluspunt en is bedoeld voor
mensen die te maken hebben
met kanker. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen
uitgewisseld over alles rond
deze ingrijpende ziekte en wordt
men begeleid door een oncologie verpleegkundige. Deze verwendag is een afsluiting van het

Coördinator Jolanda Meier had
een perfecte indeling gemaakt.
Zo konden de deelnemers hun
voeten, handen en schouders
laten masseren door Liebeth de
Wit en Nadine Schoonenbeek,
een gezichtsbehandeling krijgen
van Jamie Beekelaar, bij Yvette
Logmans kon men terecht voor
pedicure en een behandeling
voetreflexie door Albert Gelder,

de haren werden vakkundig gekapt door Feikje van Nimwegen,
er was een heerlijke Healing
touch door Jack Kapteijn,
Wietzke van Oene en Wendela
de Haan. Jolanda Meier gaf
een workshop bloemschikken
en Mona Meier-Adegeest een
workshop creatief met verf. De
heren konden onder leiding van
Lex de Goede gaan biljarten. Bij
de twee nagelstylisten Melanie
Reuvers en Nury van den Berg
,die onverwachts invielen, kon
men onbeperkt aanschuiven.
De lekkere belegde broodjes bij
de lunch werden verzorgd door
Sheila’s Brunch Borrel en fruit en
sap door AH. Bij al dit heerlijks
werd onderling de ervaringen
uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd.
Na afloop bedankte Nathalie
Lindeboom de docenten, ondernemers en vrijwilligers voor hun
belangeloze inzet, zij ontvingen
van Bloemenhuis Bluijs in Noord
mooie hortensia’s. Als verrassing
kregen de deelnemers nog een
verwentasje mee naar huis, met
enkele leuke attenties aangeboden door Zandvoort Apotheek,
De Tuinen, Zandvoorts Museum
en de Zeemeermin. Al met al was
het weer een fantastische dag, iedereen ging verwend en met een
gelukzalig gevoel huiswaarts.
Deze dag kon niet meer stuk.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Geen drie maar twee Zandvoortse projecten
In de Zandvoortse Courant week 24 stond een artikel met als kop ‘Eneco fonds voor drie Zandvoortse
projecten’. Een mooi eindresultaat voor deze projecten die van Eneco, met hun initiatief, in de prijzen vielen.
Alleen zijn het geen drie maar twee Zandvoortse projecten die zich inschreven bij het Luchterduinenfonds.
Waarvan Stichting Juttersgeluk het enige niet Zandvoortse initiatief is met de Haarlemse initiatiefnemer
Suzanne Klaassen wonende te Haarlem. Kennelijk wordt haar Stichting Juttersgeluk verwart met Stichting
Juttersmu-ZEE-um waarbij geen enkele relatie mee is. Het zijn twee afzonderlijke Stichtingen.
Ook het Juttersmu-ZEE-um had van Eneco een brief ontvangen om een initiatief in te sturen om zo mee
te dingen in het Luchterduinenfonds. Echter kunnen wij ons als Stichting niet vinden in het plaatsen van
windmolens dichtbij de kust en daarom is er besloten, ondanks het aantrekkelijke geldbedrag, principieel
niet mee te doen aan deze wedstrijd.
Gerard Versteege voorzitter Juttersmu-ZEE-um

ZANDVOORT SCHOON!? en apart inzamelen plastic verpakkingsmateriaal
Bent u ook zo verbaasd over de hoeveelheid plastic afval die uw huishouden
wekelijks produceert? Apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal
blijft een groot succes. Er gaat minder afval naar de dure verbranding en
meer afval wordt gebruikt als basis voor nieuwe producten. Goed voor het
milieu en uw portemonnee.

Gemeente Zandvoort

Verspreid over de gemeente komen op steeds meer locaties afvalbakken
waar u plastic verpakkingsmateriaal in kunt deponeren. Speciale zakken,
waarin het plastic kan worden verzameld, zijn gratis verkrijgbaar bij het
gemeentehuis de Remise in Zandvoort Noord.
Voor meer informatie: www.zandvoort.nl onder de rubriek afvalinzameling.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Buitenspeeldag

Woensdag 10 juni was het
Nationale Buitenspeeldag.
De parkeerplaats bij de Vomar
en Pluspunt was deze middag
weer helemaal autovrij en
ingericht om met allerlei
spelletjes en evenementen
kinderen lekker buiten te
laten spelen. Organisator
Rens Wit van Pluspunt had
samen met vrijwilligers veel
werk verricht om de buitenspeelplaats met allerlei activiteiten in te richten. Tussen
13.00 en 16.00 uur konden
kinderen meedoen aan leuke
spelletjes en activiteiten. Het
schminken was een echte
publiekstrekker, net als het
sjoelen, het ringwerpen en
het koekhappen. Naarmate
de middag vorderde werd het
steeds drukker op de grote
parkeerplaats.

Wijnveiling voor
Jeugdsportfonds
De Lionsclub Zandvoort bestaat dit jaar 50 jaar. Om dit
lustrum luister bij te zetten,
wordt zaterdag 20 juni een
grote wijnveiling georganiseerd bij strandpaviljoen
Vooges. Iedereen is welkom,
de opbrengst van de veiling komt geheel ten goede
aan het Jeugdsportfonds
Zandvoort. Wijnhuis Heemstede, Kaaps wijnhuis en wijnwinkel Okhuysen hebben samen 30 wijnen geselecteerd
die allemaal geveild mogen
worden. De opbrengst van de
veiling komt geheel ten goede aan het Jeugdsportfonds
Zandvoort. Dit fonds maakt
het mogelijk dat kinderen van
4 tot 18 jaar uit niet-draagkrachtige gezinnen kunnen
gaan sporten bij een vereniging. Het Jeugdsportfonds
betaalt de contributie en de

benodigde sportattributen
tot een bedrag van € 225 per
kind per jaar/seizoen. Jaarlijks
worden circa 70 kinderen in
Zandvoort aan het sporten
geholpen.

Koffie-In
Naar aanleiding van het
krantenartikel over de wens
voor een extra koffie-In in
het centrum, kregen wij
een reactie van mevrouw H.
Huygens-van der Meij. Zij
vroeg waarom men op zoek
wil naar een nieuwe locatie in
het centrum. “Wij hebben al
jaren een koffie-In, in de hal
van de Agatha kerk. Iedere
woensdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur wordt iedereen
welkom geheten door zeer
lieve gastvrouwen. Twee kopjes koffie en een koekje voor
€1. Kom gerust eens langs, u
bent welkom”, schreef ze.

Fiets4daagse
Vanaf komende dinsdag
kunt u op uw stalen ros
weer deelnemen aan diverse afstanden die de medewerkers van de stichting
Zandvoortse4daagse voor
de 13e keer hebben uitgezet. Iedereen kan meedoen
maar er is één restrictie: kinderen onder de 10 jaar moeten worden begeleid door
een volwassene. Deelname
kost € 7,50. Kaarten zijn te
koop bij Bruna Balkenende
en Versteege Wielersport.
Tussen 18.30 en 19.00 uur
kan er worden gestart bij
het Rode Kruisgebouw aan
de Nic. Beetslaan. Tijdens de
Fiets4daagse worden er ook
weer lootjes à € 0,50 verkocht
voor de loterij, met leuke prijzen waaronder als eerste prijs
(uiteraard) een fiets!
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Eric biedt zich aan
als ‘mantelzorger’
voor klusjes
in en om huis.
Ook als een
luisterend oor!

Kijk eens om je heen...
Tijd voor bloemen en planten!

Geïnteresseerd?
Bel 06 - 55 71 41 95
(na 17.00 uur) of kijk
op www.ericzorgt.nl

P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Theorie halen?
AutoTheorieCursus

Theoriecursus B

€ 99

8 uren incl. lesmateriaal

Datum: maandag 22 en dinsdag 23 juni
18.00-22.00 uur
Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord /
Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

Haarlemmerstraat 7A

KIJKMOMEN
T
VRIJDAG
OM 16:00 UAU.S.
R!

• Zeer royale split-level gezinswoning
v.v. 6 slaapkamers en 2 badkamers;
• Hier geniet u de gehele dag van de zon: heerlijk
zonnige en beschutte voortuin, ruim terras
grenzend aan de keuken en nog 2 extra balkons!
• Prima geschikt voor praktijk of kantoor aan huis;
• Aantrekkelijk gelegen t.o.v. centrum, strand, duinen
en openbaar vervoer;
• Woonoppervlakte ca: 184 m2; perceel ca. 170 m2.

Koninginneweg 22

Dr. J.G. Mezgerstraat 100
• Sfeervolle woning in goede staat van
onderhoud;
• Mogelijkheid tot 3 slaapkamers;
• Aantrekkelijke ligging direct achter
de boulevard;
• Heerlijk ruime en zonnige tuin;
• Woonoppervlakte: ca. 95 m2.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

NIEUW
IN DE
VERKOOP!

Vraagprijs: € 272.500,= k.k.
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
6

KIJKMOMEN
T
VRIJDAG
OM 14:00 UAU.S.
R!

• Ruime halfvrijstaande villa met
4 slaapkamers;
• Gelegen in kindvriendelijke wijk;
• Royale living met moderne open keuken en
bijkeuken;
• Fijne achtertuin met veranda en zonneplateaus;
• Woonoppervlakte 172 m2;
• Perceelgrootte 289 m2.

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.

PROFITEER N
U
VAN DE HU
IGE
NHG-CONDID
ITIES!

• Bijzonder charmante woning met
3 slaapkamers én eigen parkeerplek;
• Koop nu deze woning en profiteer van de
huidige NHG condities;
• Verlichting wordt deels via smartphone aan
te sturen;
• Aantrekkelijk gelegen nabij het centrum,
duinen en strand;
• Woonoppervlakte: ca. 80 m2, perceel: 116 m2.

Sara Roosstraat 15

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Sara Roosstraat 44

PROFITEER N
U
VAN DE HU
IGE
NHG-CONDID
ITIES!
OPEN HUIS !

• Kijkmoment vrijdag 19 juni a.s.
om 14:00 uur;
• Open huis zaterdag 20 juni a.s.
van 12:00 - 14:00 uur;
• Top hoekmaisonnette met balkon op het zuiden;
• Zo te betrekken, 3 slaapkamers mogelijk;
• Woonoppervlakte ca. 105 m².

Scherpe koopsom: € 250.000,= k.k. Inclusief parkeerplaats

LAATSTE KANS op een gunstige NHG Hypotheek!
Koop nu een woning voor maximaal NHG grens van € 250.000,= en
profiteer van de gunstig lage rentetarieven.
De hypotheekofferte moet uiterlijk dinsdag 30 juni getekend zijn.
Vanaf 1 juli wordt de maximale koopsom verlaagd naar
€ 231.123,= k.k. Meer info? Neem contact op met ons kantoor!

Gemiddelde Funda
klanten beoordeling
een 9,0! (Bron: Funda)
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Eindspel van Het Nest
heeft meerdere lagen
Afgelopen zaterdag lieten leerlingen van theaterschool
Het Nest hun eindvoorstelling zien aan familie en vrienden. Het stuk heette ‘Het Eindspel’ en viel op door een
mooie gelaagdheid.

van 7 tot 15, heel duidelijk naar
voren komen.

Esther was na afloop zeer opge
togen: “Het is ongelooflijk om te
zien hoe sommige kinderen zich
hebben ontwikkeld. Een aantal
leerlingen zit er al vanaf 2011
bij”, zei de docente na de eerste
voorstelling.

In het verhaal streden drie dor
pen om de winst in ‘Het Eindspel’.
De jury wilde wel een winnaar
hebben die dat deed volgens de
regels van de jury. Als je het goed
deed, werd je gekloond. Daar zat
ook de gelaagdheid van het stuk,
die volgens de schrijvers sterk
overeenkomt met de dagelijkse
werkelijkheid.

In het nieuwe seizoen, na de
zomer, zal Theaterschool Het
Nest de lessen toespitsen op
de voorkeuren. De school maakt
gebruik van ruimtes die zij hu
ren in ‘De Blauwe Tram’. Maar
eerst vindt er nog de theater
week plaats bij Beach Club
Tien, in de eerste week van de
zomervakantie.

De quizmaster liet zich tussendoor graag bijpoederen

Deze zat vooral in het verhaal.
Dat ging over hoe de wereld er
uit zou zien als er geen volwas
senen zouden zijn. Systemen en
hokjespatronen kwamen in
het spel goed tot uitdrukking.
Zelfs de afwijking binnen een
bepaalde orde werd afgestraft,
maar waar het uiteindelijk op
uitdraaide was dat wij allemaal
mensen zijn en dat lieten de
circa 30 kinderen van de thea
terschool, variërend in leeftijd

Oprichter van de theaterschool
is Zakaria El Bouzerute, die
sinds 2012 de acteerlessen
overlaat aan zijn vrouw Esther
en Maurice Wiedenhof. Maurice
en Esther hebben samen het
script van ‘Het Eindspel’ bedacht
en geschreven. “Ik heb het ver
haal gebaseerd op ‘The Hunger’.
Wat zo bijzonder was aan ‘Het
Eindspel’, was de arenavorm
waardoor het publiek onder
deel van het stuk werd”, vertel
de Maurice na de voorstelling.
Het publiek kreeg een rode en
groene vlag die konden worden
gebruikt om te stemmen tijdens
het gedeelte waar een presenta
tor in voorkwam.

Het was feest bij SKiP!
Ter ere van het 25-jarig jubileum van SKiP werd afgelopen
zaterdag een peuterkermis georganiseerd. Het was een
bijzonder zomerfeest op de grasvelden tussen de woonwijken in de Burgemeester Nawijnlaan. Dat mag gezegd
worden.

Ballen gooien tijdens de peuterkermis

tekst en foto Mandy Schoorl

Relinde Adegeest, directrice van
SKiP, kon ik even strikken voor
een eerste sfeerimpressie. “Het
is pas vier uur en nu al een enorm
gezellige, geslaagde middag”,
laat zij weten terwijl de kermis
nog tot vijf uur open is.

Kinderen rennen enthousiast
met rode blossen op de wan
gen, in de kartonnen botsauto’s
om zich heen hangend, over
het parcours. Dit terwijl de al
lerkleinsten zichtbaar lachend
heen en weer schommelen in de
Sea Swing. Niet alleen ‘SKiP kin

Pop Up Zandvoort
Weekend
bijna van start!
Komende vrijdag zal het Pop Up Zandvoort
Weekend van start gaan. Iedereen kan dan
genieten van een bomvol programma
met te gekke evenementen!
Weet jij al welke evenementen je allemaal
gaat bezoeken? Bekijk het handige
overzicht via www.popupzandvoort.nl.
Er wordt heerlijk weer verwacht met
17 graden en een zonnetje.
Wij wensen iedereen alvast heel veel plezier.
Op naar 3 fantastische dagen!
www.popupzandvoort.nl
www.facebook.com/popupzandvoort
@popupzandvoort

Politieberichten

Auto strandt op fietspad

deren’ uit heel Zandvoort, maar
ook daarbuiten, bezochten de
peuterkermis goed. En hoewel
de zon het liet afweten, speelden
de weergoden goed mee: winde
rig maar dankbaar droog weer.
Een speciale dank gaat uit naar
omwonenden die positief had
den ingestemd met de locatie.
Adegeest geeft aan trots op haar
collega’s te zijn met wie zij niet
alleen heerlijk samenwerkt, maar
met wie zij ook de organisatie
van het evenement op zich heeft
genomen. Met de welkome hulp
van sommige ouders en leidsters,
die allen hun vrije dag met liefde
hadden opgeofferd, is de mid
dag super verlopen. Een trotse
oma vertelt: “Mijn kleinkinderen
Daley en Livia hebben genoten
van al het leuks en lekkers op de
peuterkermis van Pippeloentje/
Pluk! En natuurlijk genoot oma
mee van de blijde gezichtjes! Het
was echt feest!”
Al met al een kroonfeestje op
25 jaar dynamisch, levendig en
bovenal plezier makend werk!

Foto: Michel van Bergen

Een vrouw is zondagnacht ge
wond geraakt bij een verkeers
ongeval op de Zeeweg. Rond
half twaalf reed de bestuurster,
die vier passagiers aan boord
had, vanuit Bloemen daal aan
Zee richting Over veen toen ze
van de weg afschoot. Via de lin
ker berm kwam de auto uitein
delijk aan de rechterkant op het
fietspad tot stilstand. Een passa

gier is met verwondingen naar
het ziekenhuis overgebracht, de
bestuurster moest mee naar het
politiebureau voor een adem
analyse. De Zeeweg richting
Overveen was tijdelijk gestremd
voor het verkeer, waardoor er
fikse vertraging ontstond voor
alle strandfeestgangers die vanaf
Bloemendaal aan zee naar huis
gingen.

Overlast bij strandtent
Vrijdagmiddag zijn twee Amster
dammers van 17 jaar aangehou
den vanwege openbare ordever
storing bij een strandpaviljoen.
Toen na een melding de politie ter
plaatse kwam, rende een groep
jongeren snel weg richting de

boulevard. Agenten wisten daar
een jongeman staande te houden
en niet veel later werd een tweede
verdachte aangehouden. Hij had
zich verstopt onder een tractor
van de strandpachter, waar hij
simpel kon worden aangehouden.
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Jazz

& meer!

SPELREGELS WERELDRECORDPOGING HARINGHAPPEN
19 JUNI RAADHUISPLEIN ZANDVOORT

bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 21 JUNI: 16:00 - 19:00 UUR!

Wouter Kiers Quintet
Wouter Kiers
tenorsax

Kajan Witmer
piano

Hans RuigroK

DE 5 SPELREGELS:

1
2

Deelname is gratis! Voor iedereen is er 1 haring beschikbaar! Wij hopen op 1500 happers!

3

De allerbelangrijkste regel: wanneer u eenmaal het hap-terrein op bent kunt u er niet
meer vanaf. Dit is om de telling zuiver te houden. Houd uw plasje dus heel even op
of onderdruk uw hongergevoel voor een frituurtje……..het duurt maar een half uurtje.
Slecht ter been? U kunt gebruik blijven maken van de bankjes op het Raadhuisplein.

4

Wij werken met een groot aantal vrijwilligers. Wij hopen dat u hun aanwijzingen te allen
tijde opvolgt en hen respecteert.

5

Op en rond het Raadhuisplein zullen meer dan genoeg afvalbakken zijn.
Wilt u zo vriendelijk zijn om na afloop uw haringbakje daar in te werpen.

Vanaf 17:30 uur zal het hap-terrein gedoseerd worden opengesteld (zodat de notaris goed
kan tellen) waarna u wordt verteld bij welke van de 5 haringkarren u uw haring kunt op
halen. Alle haringen zijn gelijk en van dezelfde leverancier.

De Zandvoortse visventers hebben er ongelooflijk veel zin in.
U hopelijk ook. Dit wordt een unieke happening!

Basgitaar

Maarten Kruiswijk
drums

Daniël Patriasz
percussie

De saxofoon is zonder meer een van de meest populaire blaasinstrumenten in
de jazz, blues, rock en lichte muziek. In Nederland kennen we vele prominente
saxofonisten maar weinigen presenteren zich zo breed als Wouter Kiers.

Café ‘H et juttertje’

De Jazz middagen vinden meestal elk 2e weekend van de maand plaats in het gezellige café gedeelte
van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen.
Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

Heerlijk verse kip van het spit, kipsaté,
broodjes kip, kip snacks, kortom:

Kip it spimpel!

Bezorgen op bestelling, bij BBQ, feesten en partijen!
Meer info, bel ons gerust.
Passage 18
(Burg. Engelbertsstraat)
Zandvoort
Tel. 023-822 0393

BEDRIJVENGIDS pagina

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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De Gouden Haan voor de lekkerste kip
Liefhebbers van vers gegrilde kip opgelet, er is een nieuw
kiprestaurant in Zandvoort. In de Passage 18, langs de
Brug. Engelbertsstraat, zijn Gina en John kiprestaurant de
Gouden Haan gestart.

“Wij serveren een goede kip, die
zeker niet in het segment van
de ‘plofkip’ thuis hoort. Kwaliteit
willen wij”, zegt Gina terwijl John
een gegrild kippetje laat proeven. Het moet gezegd, super
kwaliteit, super smaak en super
gaar. Een volle ‘kipknipkaart’
geeft na tien knipjes recht op
een gratis gegrilde kip met saus
ter waarde van € 8,50.

John en Gina voor de Gouden Haan

Ondernemers Gina en John zagen kansen voor een kiprestaurant in Zandvoort en trokken de
stoute schoenen aan. Tijdens de
Voorjaarsmarkt presenteerden zij

terecht voor onder andere kipsaté, kipvleugeltjes, broodjes
kip en wraps met kip en groenten gevuld. Als het kip moet zijn,
bent u bij de Gouden Haan dus
aan het goede adres. Er zijn circa
20 zitplaatsen maar u kunt uw
bestelling ook meenemen.

hun ‘Gouden Haan’, een specialiteiten restaurant met kip en kipproducten, en de Zandvoorters
waren dolenthousiast. Naast de
gegrilde kip kunnen de gasten

De Gouden Haan is dagelijks
geopend tussen 12.00 en 22.00
uur. Voor telefonische bestelling
belt u 023-822 0393.

Dubbelfeest in Amsterdam Beach Hotel
Het Amsterdam Beach Hotel, met het restaurant eb & vloed, bestond afgelopen zaterdag alweer 2 jaar. Tevens vierde de eigenaresse, Suzanne Jansen, haar verjaardag en dus
was het tijd voor een feestje. Feestje? Zeg maar feest!

Ruud Jansen Band in restaurant eb & vloed

Want niemand minder dan
Ruud Jansen was uitgenodigd
om met zijn band de feestvreugde op een hoog niveau

te brengen en zoals altijd was
hem dat wel toevertrouwd.
Vooral de ‘oude’ hits werden
weer uit volle borst door de ver-

jaardagsgasten meegezongen.
Wat een swingende verjaardag
daar in het Amsterdam Beach
Hotel!

´t Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein bestaat maar
liefst 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er het hele jaar van
alles te beleven. Brigitte en Rob, de huidige
eigenaren, willen maar één ding: ´t Wapen ouderwets laten
bruisen als gezellige bruine kroeg en als smaakvol restaurant.

Steeds meer
vaste klanten!
In het jaar dat ´t Wapen van Zandvoort haar 125 jarig bestaan
viert, is het opvallend dat er steeds meer vaste klanten komen.
Zoals Hans en Alie Daudeij. Als het zonnetje maar even schijnt
zitten ze op het terras. “We vinden het hier heel gezellig. Er
hangt een gemoedelijke sfeer. Bri en Rob zijn geweldig aardige mensen die heel erg hun best doen om het gezellig voor
iedereen te maken. Behalve lekkere biertjes drinken kun je er
ook heerlijk eten voor een redelijke prijs.”
Marcel Arends en zijn vriendin Karin Engels zijn inmiddels ook
vaste klanten. Ook zij roemen de gezelligheid, de sfeer en de
authentieke inrichting van de kroeg alsmede de kookkunst
van Brigitte. Wat eten betreft: Marcel Arends kent de keuken
van ´t Wapen inmiddels van binnen en van buiten sinds hij vorige week het eetfestijn Look who´s cooking organiseerde voor
een goed doel in Kenia. “Wij hadden op het menu ook enkele
Afrikaanse gerechten staan, waaronder sprinkhanen. Het was
leuk om te zien dat iedereen ze toch wel wilde proeven. En
ze vonden het lekker ook. Dus Bri, ze kunnen zo op de kaart”,
lacht Marcel.
Freny Kirindongo is ook heel blij met ´t Wapen. “Ik ben sinds een
paar jaar weduwe. Alleen uitgaan durfde ik niet, tot ik een keer in
´t Wapen kwam. Hier voel ik me veilig en dus is mijn leven weer
een stuk plezieriger geworden.” Ook dorpsomroeper Gerard
Kuijper is een vaste klant: “Wat ik zo leuk vind is dat de vroegere stamgasten ook weer terugkomen. Als biljarter heb ik me
ook aangesloten bij het eigen biljartteam van ´t Wapen. Vorig
jaar heb ik het biljarttoernooi van ´t Wapen zelfs gewonnen.”
Biljarten bij het team van ´t Wapen doet ook Guus van der Mije:
“Ik heb het op latere leeftijd geleerd. Hartstikke leuk. Positief
van ‘t Wapen is natuurlijk ook het heerlijke zonnige terras. Een
betere plek is er niet.”

Speciaal bieren

Haal je leespaspoort
op in de Bibliotheek
en je verveelt je
geen moment in
de vakantie!

De Bibliotheek Zandvoort | Louis Davidscarré 1 | Zandvoort

Komende weekend bruist ´t Wapen ook weer . Zondag wordt
er het Midzomer Speciaalbier Festival gehouden, waarbij men
verschillende speciaalbieren kan proeven. Bijzonder daarbij is
dat ´t Wapen vanwege het 125-jarig bestaan een eigen speciaal
bier heeft laten brouwen bij Klein Duimpje in Hillegom. Echt een
aanrader! Tijdens het Speciaalbierfestival kun je voor € 12,50
een voordeelkaart kopen, waarvoor je drie speciaalbieren krijgt
alsmede een broodje (vers gebraden) speenvarken. Een leuk
Vaderdagcadeau! Een dag eerder is er bij ´t Wapen het door
On Air-Events georganiseerde evenement Live behind the bar,
met live muziek.

Er is regelmatig live
muziek in ´t Wapen,
zoals afgelopen zondag
met Johan van Staa
& Michael Knubbe

Leespaspoort voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
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Zandkorrels
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen! Het leven
krijgt dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min). Bij
vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen. Heeft u
een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750

....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd is in
het verwijderen
van pijnlijke likdoorns,
eeltpitten en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage
en / of Reiki behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie, voetmassage, pijnlijke likdoorns/
eeltpitten, anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
....................................................
Opslagruimte te huur
aangeboden in
Zandvoort-Noord voor
uw inboedel en/of andere
materialen. Totale opp.
100 m2 maar kan ook
in gedeeltes van 10 m2.
Voor info kunt u bellen
naar 06-47903770.

Zandkorrels invulbon
PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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in 1995 ontstaan door het samengaan van
de jeugdorkesten van de Haarlemse en de
Bloemendaalse muziekscholen en bestaat nu
dus 20 jaar.
In het orkest spelen jonge
mensen van 14 tot 25 jaar.
Zij krijgen les bij een van de
muziekscholen in de regio
of van privé docenten. Het
KJO vervult een brugfunctie tussen de orkesten en
ensembles van de muziekscholen en de amateur- en
studenten orkesten.
In 2007 werd door het KJO
deelgenomen aan het
Europees Muziekfestival
voor de Jeugd in Neerpelt
waar het orkest een eerste
prijs cum laude behaalde.
Daarnaast werkt het KJO
mee aan diverse projecten, zoals de 4 mei-viering,
een Cd-opname waar
klassieke muziek bij nodig is en de viering van

Alkmaars Ontzet. Om het
niveau hoog te houden,
zijn er naast de wekelijkse
repetities met het hele
orkest, groepsrepetities
per sectie en een jaarlijks
repetitieweekend. Het
Kennemer Jeugd Orkest
geeft ieder jaar een concert
met een finalist van het
Prinses Christina Concours
als solist. Dit jaar speelt
oud-KJO lid Mirna Ackers
mee.
Zondag wordt er werk
van Benoit, Andriessen en
Rimsky-Kozakov gespeeld.
Het concert begint om
15.00 uur en de deur van
de kerk gaat om 14.30 uur
open. De entree, plus programma, bedraagt € 5.

B A N D E N S E RV I C E
Wij zijn met vakantie
tot 22-06-2015

• De- en monteren

• Accu’s
• Opslag banden

Particuliere zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.

de stichting Classic Concerts. Het orkest is

• Reparaties

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Zakelijke zandkorrel

kest (KJO) te gast bij het Kerkpleinconcert van

• Balanceren

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Komende zondag is het Kennemer Jeugd Or-

• Banden (winter/zomer/all-weather)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kerkpleinconcert met
Kennemer Jeugd Orkest

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Reinigen wielen

 023-5730962
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Thalassa’s haringfeestje

Jazz aan zee met het
Wouter Kiers Quintet

Tijdens het traditionele Haringhappen bij strandpaviljoen
Thalassa wil de familie Molenaar hun gasten onthalen op
de Hollandse Nieuwe, mist die er natuurlijk al is. Welnu,

De saxofoon is zonder meer een van de meest popu-

Huig sr. had van zijn leverancier, al veertig jaar lang de

laire blaasinstrumenten in de jazz, blues, rock en lichte

firma Arie Hoek uit Katwijk, medewerking gekregen om

muziek. In Nederland kennen we vele prominente saxo-

zaterdag 13 juni de echte Hollandse Nieuwe aan zijn gas-

fonisten maar weinigen presenteren zich zo breed als

ten te kunnen serveren.

Wouter Kiers. Op Vaderdag, zondag 21 juni, gaat Kiers
weer los met een prachtig samengesteld Quintet in café
Het Juttertje.

“Ik zal mij altijd aan de afspraak
van verkoop van de Nieuwe
houden. Als er als verkoopdatum
18 juni wordt bekend gemaakt,
zullen wij absoluut niet eerder
een Hollandse Nieuwe verkopen. Ik heb alle medewerking
van Hoek gekregen omdat ik de
haring niet heb verkocht maar
heb weggegeven”, aldus Huig
Molenaar. Dat het de nieuwe
was, was ook echt te proeven.
Zilt en vol met vet waren ze. Een
oprechte lekkernij! Afgelopen
zaterdag zijn er 1.200 haringen
schoon gemaakt, die door circa

500 gasten zijn verorberd.
Voor de sfeer waren het
Smartlappenkoor Beverwijk, met
Klaas Koper in hun midden, en
troubadour Ad Goosens uitgenodigd en pa Huig en zoon Bram
verzorgden een zeer vermakelijke presentatie over hetgeen er
zoal in de Noordzee rond zwemt.
“Kijk, daar ben ik nou trots op.
Bram is de jongste strandpachter van Nederland! En hij staat
hier gewoon voor al die mensen
zijn verhaaltje te doen”, aldus zijn
trotse vader.

Lang Leve de Kunst
12 vrijdagmiddagen lang hebben 27 senioren meegedaan aan Lang Leve de Kunst bij Pluspunt. Een senioren

Naast Wouter Kiers op tenorsax
spelen: Kajan Witmer op piano, Hans Ruigrok op basgitaar,
Maarten kruiswijk op drums
en Daniël Patriasz op percussie. Het belooft een meer dan
prachtige middag te worden

bij Strandpaviljoen Thalassa,
met op de achtergrond strand,
zon en zee (nog zonder windmolens). Zondag 21 juni, aanvang
16.00 uur.

Wouter Kiers | Foto: Wim Mendel

Muziek in Huis
Komende zondag, 21 juni, verzorgt het ensemble DuoDyade een concert in woonzorgcentrum A.G. Bodaan in
tens en Colet Nierop en brengt een gevarieerd klassiek
programma met werken van onder meer Bach, Salzedo,
Debussy en Joplin.

van Loo, het VSB fonds en RCOAK, tot stand kon komen.

Tijdens Lang Leve de Kunst kwamen mensen in contact met elkaar en vooral in contact met
zichzelf. Dat materiaal zich niet
laat sturen, dat loslaten nog een
hele kunst is en dat iedereen
een grotere kunstenaar is dan
dat men zelf kan vermoeden…
waren allemaal prachtige ont-

Heeft het aan de naam ‘In the
Cloud’ gelegen, dat er nu juist
afgelopen weekend bewolking
was? Maar het mocht de pret
niet drukken, want muziekliefhebbers konden hun lol op.
Toch mogen we zeggen dat
we de eerste mooie dagen al
hebben gehad dit jaar. En vaak
ook in het weekend, opvallend
genoeg.
We beginnen voorzichtig wat
uitgebreider in de tuin te rommelen. De frisse maaltijdsalades
staan weer op de menukaarten. Een camping in Frankrijk
uitzoeken kan van het thingsto-do-lijstje afgevinkt worden.
En heerlijk slurpend aan de watermeloen is bijna een feit. De
lente ontpopt zich tot zomer,
op 21 juni, als de zomertijd
ingaat op het Noordelijk halfrond. Dan ontlokt de rokjeswarmte zich hopelijk naar nog
hogere temperaturen. En zorgt
de warmte voor opvallende
apollinische blikken bij mensen
op terrassen, die evenwicht en
beheerstheid uitstralen en jou
zelf misschien ook doordachter
maken van de mogelijkheden
die het leven je kan bieden. Wat
telt, zijn niet de jaren in je leven maar het leven in die jaren,
schreef Jodi Picoult ooit.

Bentveld. Het ensemble bestaat uit harpisten Emilie Bas-

project wat dankzij een gift van de Fondsen Sluyterman

De deelnemers hebben kennis
gemaakt met 5 verschillende
vormen van beeldende vorming. Boetseren onder leiding
van Marlène Sjerps, Schilderen
en collage maken onder leiding
van Mona Meier, met hulp van
Jolanda meier, Nana’s maken van
Lilette van Lets Crea en Encaustic
Art gegeven door Margret
Broertjes.

Zomer start

dekkingen met schitterende
resultaten. Vrijdag 26 juni van
14.00 tot 16.00 uur presenteren
de deelnemers hun eigengemaakte kunstwerken. Iedereen
is van harte welkom bij Pluspunt
Zandvoort in de Flemingstraat.
DuoDyade

DuoDyade is een sprankelend
harp duo met Colet Nierop en
Emilie Bastens. Vol enthousiasme, passie en liefde voor de
harp laten de beide harpistes
de enorme diversiteit van het
instrument in hun programma’s tot haar recht komen.
Harpmuziek pur sang derhalve.
Het duo wil het publiek kennis
laten maken met de grootsheid

en alle klankkleuren van dit
prachtige instrument.
Het optreden is op verzoek
van het woonzorgcentrum georganiseerd door de Stichting
Muziek in Huis. Het wordt mede
door sponsoring mogelijk gemaakt. Het concert begint om
15.00 uur in de Bodaan aan de
Bramenlaan 2 in Bentveld.

Hijgende honden met prachtig
glinsterende vachten, die in draf
op je af komen in de duinen, en
de naam die je ineens wilt leren
ke nnen, van dat kleine rood
met zwart gekleurde vlindertje dat je telkens op een zelfde
plek tegenkomt. Ontroering in
knuffelende paarden, zoals ik
ooit in een gedicht voor een
dichtbundel beschreef, of flirtende gezichten bij geliefden
die zonnig door elkaars haar
kroelen. Zo’n zomers gevoel.
Als in een shake geklutst met
wat loomheid, een scheutje
blijdschap, en van een snufje weemoed doordrenkt.
Dat kan, en dat mag, op een
geluksmoment, dat je gewoon
even beseft dat je wat treurig
zou zijn als dat moment ineens
weg zou zijn. Ogenblikken
om te koesteren. De zon die
floreert! Zij maakt denkbare onmogelijkheid
weer mogelijk. Laat haar
de zomerse liefde maar
inleiden…

Mandy Schoorl

De Hollandse Nieuwe smaakte voortreffelijk

Kiers (1970) begon in 1979 met
klarinet spelen bij de plaatselijke harmonievereniging. In 1984
stapte hij over op tenorsaxofoon
en daar kreeg hij geen moment
spijt van. Vandaag de dag is
Wouter Kiers een veelgevraagd
tenorsaxofonist die in uiteenlopende stijlen uit de voeten kan.
Naast zijn eigen Wouter Kiers Trio
en Quartet timmert hij flink aan
de weg met zijn saxrockband
Blood Sweat and Kiers en speelt
hij in diverse andere bands. Hij
weet echter ook moeiteloos de
boel tot een saxueel hoogtepunt
op te zwepen als hij met DJ’s aan
het werk is tijdens de één of andere dance party.

Column
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Zorg Service Zandvoort

is op zoek naar een

Alles onder ÉÉN dak

PARTTIME SCHOONMAKER/STER

Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie

Ervaring in de professionele schoonmaak vereist

www.hcz.nl

Voor diverse objecten in
Zandvoort/Bentveld/Heemstede/Aerdenhout/Haarlem
Werktijden in de ochtend, salaris in overleg
Rijbewijs, verantwoording en inzet zijn een pré
Voor inlichtingen en CV: mail naar info@koenecleaning.nl

www.tandartszandvoort.com

www.fysiozandvoort.nl

Mevrouw K. van der Vliet
en de heer P. Paardekooper,
beiden huisarts in
Zorg Service Zandvoort
Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com

Mededeling aan
alle inwoners
van Zandvoort
en omgeving

Op 28 juni, zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

‘Italia a Zandvoort’ plaatsvinden.
Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d.
4 februari 2011 afgegeven definitieve beschikking WM,
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand
evenement een zogenaamde UBO-dag zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het
circuit hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of
evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
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Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens

Zandvoortse Courant • NUMMER 25 • 18 JUNI 2015

Reddingsbrigade zet waterscooters in
De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft zaterdag twee

Halve finales
voetbaltoernooi

waterscooters in gebruik genomen. Tijdens een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de gemeente, andere
hulpdiensten en de pers werd een korte introductie over

Dinsdag zijn de eerste

de inzetmogelijkheden van de waterscooters gegeven.
Met het starten van één van de
waterscooters door wethouder
Gert-Jan Bluijs werd het nieuwe
materiaal officieel in gebruik genomen. Vervolgens lieten vrijwillige leden van de Zandvoortse
Reddingbrigade (ZRB) tijdens
een korte demonstratie zien
hoe ze de waterscooters tijdens
de dagelijkse werkzaamheden
langs de Zandvoortse kust kun-

nen gaan inzetten. Een aantal
leden is een jaar lang getraind
om met dit soort vaartuigen om
te kunnen gaan.
De waterscooter is een snel inzetbaar reddingsvaartuig dat
goed in ondiepte kan varen en
door de opbouw en bijbehorende reddingsplank uitermate
geschikt is om in het gebied

Zaalvoetbal

halve finales van het grote
Sportcafé Zaalvoetbaltoernooi in de Korver Sporthal
gespeeld. De andere drie

Demonstratie met een waterscooter | Foto: ZRB

van de zandbanken voor de
Zandvoortse kust te opereren.
Duidelijk werd dat de wendbaarheid vele malen hoger ligt
dan een rubberboot. De ZRB zal
de twee waterscooters zowel bij
het preventief ‘strandwerk’ als

‘om het echie’ gaan gebruiken.
Niet alleen in de zomermaanden maar gedurende het hele
jaar. Tevens werd een nieuwe
Landrover gepresenteerd. Het is
een vervanger van de oude, die
afgeschreven is.

worden vandaag, donderdag 18 juni, vanaf 20.00
uur gespeeld. De winnaars
gaan naar de finales, er
zijn er drie, die komende
zaterdag 20 juni vanaf
19.30 uur op de agenda
staan.

Café Fier in de aanval

Dit jaar zijn er toch een aantal
verrassingen in de halve finales
te ontdekken, maar gevestigde
namen worden node gemist.
Zo is ‘De Loods’ een nieuwe
naam, net als FireFutsal, Barry
Paap/Alexanderhoeve, Het
Cafeetje, Poetz en Zandvoort
Optiek. Opnieuw sterk en
vertrouwde namen dit jaar zijn
de teams Berg Totaaltechniek,
Hof van Heemstede, Air Force,
café Fier, café Anders en Sack
Time.
Dinsdag moest café Fier het
opnemen tegen FireFutsal.
Café Fier kwam als winnaar uit
de bus (4-1) en zou, indien de
finale om de Hoofdklasse gewonnen wordt, zich drievoudig
kampioen van 2015 mogen
noemen: reguliere competitie,
het Hotsknotsbegonia toernooi
en het zaalvoetbaltoernooi.
Berg Totaaltechniek, ook dit
jaar hoog favoriet voor de grote finale om de Eredivisie, had
de grootste moeite met een
oud-toernooiwinnaar, Hof van
Heemstede, dat uiteindelijk toch
met 3-4 het hoofd moest buigen. Tot slot verloor café Anders
met 5-4 de confrontatie met De
Loods.
Vandaag wordt nog gespeeld:
Poetz – Airforce, Zandvoort
Optiek – Sack Time en het
Cafeetje – Barry Paap/Alexander
Hoeve.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 25 - 2015
Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 24 en
de verdere in week 24 door het college genomen besluiten
zijn in week 25 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 juni 2015

De onderwerpen van deze vergadering:
Hamerstukken:
• Opdracht accountantscontrole 2015 tot en met 2018
• Jaarrekening 2014 Stichting openbaar primair onderwijs
(Stopoz)
Bespreekstukken
• Strandbungalows - Visie op verblijfsaccommodaties
• Bestemmingsplan Kostverloren e.o.
• Huisvestingsverordening
• Aanpassen indeling programmabegroting 2016
• Voorjaarsnota 2015
• Scenariodiscussie ambtelijke samenwerking
• Lijst ingekomen post
• Verslag 26 mei 2015
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
vergadering begint om 20.00 uur
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op "Bestuur> Gemeenteraad>Kalender met agenda's"
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, "Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag"

Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens het
college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het
volgende bekend:

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
In de gemeentelijke publicatie van week 23 staat vermeld
dat het ontwerpbesluit voor aanvraag om omgevingsvergunning 2015-VV-017 ter inzage ligt tot en met 17 juli 2014.
Dit moet zijn 17 juli 2015. Het betreft de aanvraag om
omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietspad en
bijbehorende werkzaamheden in de Amsterdamse Waterleiding duinen.

Verzonden omgevingsvergunningen

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Zandvoortselaan 21, kappen drie bomen achtertuin, ingekomen 08 juni 2015, 2015-VV-093.
• Diaconiehuisstraat 5, ophogen achtergevel woningen
verplaatsen trap, ingekomen 09 juni 2015, 2015-VV-094.

Zandvoort:
• Lijsterstraat 6a, kappen twee bomen in voortuin, verzonden 10 juni 2015, 2014-VV-187.

Beroepsmogelijkheden
Indien u zich niet kunt verenigen met ons besluit 2014-VV-187,
kunt u binnen zes weken na Verzenddatum hiervan beroep
instellen bij de Sector bestuursrecht van de rechtbank NoordHolland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het indienen
van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U kunt
ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraaknl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het verzoek
dient vergezeld te gaan van een beroepschrift.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Zandvoort:
• Strandafgang Zuiderduin 7, wijzigen strandpaviljoen,
verzonden 10 juni 2015, 2015-VV-018.
• Kerkplein 8, veranderen windschotten, verzonden 10 juni
2015, 2015-VV-083.
• Passage 37, gedeeltelijk sloop gebouw en aanbrengen
nieuwe vluchttrap, verzonden 10 juni 2015, 2015-VV-091.
• Thorbeckestraat 7, veranderen begane grond in twee
ruimtes met bestemming nagelstudio en detailhandel/
winkel, verzonden 11 juni 2015, 2015-VV-051.

Zandvoort:
• Kamerlingh Onnesstraat 19, plaatsen dakopbouw bedrijfsopbouw, verzonden 11 juni 2015, 2015-VV-076.

Omgevingsvergunning aangevraagd

(Regulier voorbereidingsprocedure)

Melding of klacht?

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk.
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@odijmond.nl

Ingekomen vergunningsaanvragen

Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
• Westerduinweg 32, veranderen gebouw, verzonden 10 juni
2015, 2015-VV-072.
• Westerduinweg 32, plaatsen hekwerk voor oprijlaan, verzonden 11 juni 2015, 2015-VV-072.

Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting
Één Zandvoort voor het evenement, Culinair Zandvoort, dat
wordt gehouden op vrijdag 26 juni 2015 tot en met zondag
28 juni 2015.

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt
ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning verleend

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college heeft een kennisgeving ontvangen op grond van
artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
van Beelen Reststoffen B.V. voor het gebruik van een mobiele
puinbreker op de locatie Prinsesseweg 36 te Zandvoort. De
werkzaamheden vinden plaats in de periode van 22 juni tot
en met 24 juli gedurende 5 aaneengesloten werkdagen van
07.00 uur tot 19.00 uur.

Evenementenvergunningen verleend
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Bentveld:
• Duindoornlaan 23, kappen zeven bomen in achtertuin,
ingekomen 07 juni 2015,2015-VV-092.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt 's ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. 's Middags
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl.
U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje
button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij
de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt
uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers
van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023).
Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden
10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur.
Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening)
niet bereikbaar voor publieksvragen

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Cycling Zandvoort

Tennis

Meer dan € 10.000 voor stichting SAM
Bijna 500 deelnemers van Cycling Zandvoort hebben
ervoor gezorgd dat de stichting SAM, die kinderen aan
therapie met dolfijnen helpt, op meer dan € 10.000 kan
rekenen. Ze reden zaterdag en zondag een 24uurswedstrijd op Circuit Park Zandvoort en lieten zich door bedrijven en particulieren sponsoren. Een geweldig succes dus!

“Wij hadden 216 ronden gereden en dat waren slechts 2 ronden minder dan het team met
de meeste ronden. Als mijn zoon
Jesper had meegereden hadden
wij die gemaakt, maar Jesper
moest helaas naar een trainingskamp”, zei vader Mark Rasch, die
zelf wel meereed. Supersporter
Bike Addicts presteerde het om
van de solorijders de meeste ronden alleen te rijden. Hij reed in 24
uur 158 ronden, met een totaal
van ruim 680 kilometer, alleen!
Zondag 12.00 uur werd de wedstrijd afgevlagd en kon een ieder
van haar/zijn rust gaan genieten,
in de wetenschap dat deze editie
van Cycling Zandvoort weer een
topprestatie is geweest.

Het winnende Stox team (rechts) en nr. 2 Dune Bikers

Evenement
De start van de wedstrijd was
wat onstuimig. Er stond namelijk een stevige wind, windkracht
7, die de deelnemers tot grote
inspanning dwong. Gaande de
wedstrijd werd het een stuk
vriendelijker weer, met aanmerkelijk minder wind, maar de zon
werd helaas niet gezien.
Van de vier damesteams die
waren ingeschreven, kwamen

er twee uit Zandvoort. Het
Zandvoortse team van Stox
Glorious Eight won de wedstrijd
met 149 ronden, op de pedalen
gevolgd door het tweede team
van de Dune Bikers, eveneens
uit onze woonplaats. Bij de heren was het team van Versteege
Wielersport succesvol. Zij presteerden het met 5 deelnemers
om bijna de meeste ronden van
het hele evenement te rijden.

Buiten de wedstrijd was er van
alles en nog wat te doen op
Circuit Park Zandvoort. Zo was
er onder meer een testdag met
elektrische fietsen en een dikke
banden race voor de jeugd.
“Het was een super evenement
en we zijn erg blij met de opbrengst. Volgend jaar weer”,
zei Zandvoorter en lid van de
organisatie Edward de Jonghe
Urbach na afloop.

op jarenlang keihard werken. Het
examen voor de zwarte band
werd door een onafhankelijke
examencommissie afgenomen.
De vier examinatoren waren snel
overtuigd: Bakker is met vlag en
wimpel geslaagd.

VOETBAL

Meisjes U17 landskampioen!
Goed voorbeeld doet goed volgen. De meisjes U17 van Tennisclub Zandvoort zijn afgelopen weekend landskampioen
geworden. In de finale in Venlo waren zij met 3-1 te sterk voor
ATV Berkenrode. Zij volgen daarmee het Gemengd Zondagteam, dat twee weken geleden landskampioen werd.

Vlnr Mimi Israël, Bente Spee, Melissa Boyden en Eefje Francken

Het Zandvoortse team staat
onder leiding van succestrainers Hans Schmidt en Dick
Suijk en bestaat uit jonge maar
ervaren speelsters. Bente Spee
(Nederlands kampioen U12) en

Melissa Boyden zijn beide pas
11 jaar. Eefje Francken en Mimi
Israël zijn 14 jaar. Er is dus veel
potentie binnen de Zandvoortse
jeugdspelers, de club gaat een
mooie toekomst tegemoet.

Kitesurfen

Veel wind voor kiters

Sport kort
JUDO

Foto: Rob Bossink

Afgelopen zaterdag is bij de
Watersportvereniging Zandvoort
(WVZ) het Open Zandvoorts
Jeugd Kampioenschap Free Style
Kiting gehouden. De weersom-

BADMINTON

Richard Bakker

Richard Bakker (28) is al vanaf
zijn 7e jaar bezig met de judosport. Onlangs behaalde hij zijn
zwarte band, de hoogste stap in
het judo. Vanaf dag één is hij lid
van Sportcentrum Kenamju en
zijn trainer, Marcel van Rhee, is
dan ook erg trots op zijn pupil.
Volgens Van Rhee zijn er in de
loop der jaren honderden sporters langs gekomen die voor een
bepaalde periode aan de judosport roken. Een handje vol redt
het echter tot de eindstreep. Het
behalen van de bruine band is al
een unicum, maar het behalen
van de zwarte band is een kroon

Wessel van der Aar is opgenomen in de Nederlandse jeugdselectie U15. Hij gaat stage lopen
in sportcentrum Papendal, bij
Arnhem. Vorig jaar was hij ook al
gevraagd maar toen vonden zijn
ouders, Martin en Francien, het
nog iets te vroeg om zelfstandig
veel trainingen te volgen, mede
omdat het logistiek bijna niet
mogelijk was voor ze. Dit jaar
gaat de jonge Van der Aar de
stap wel maken. Hij zal een paar
keer in de week, net zoals zijn zus
Imke, de eerste trein naar Den
Haag nemen om voor school te
trainen en op woensdagmiddag
dan naar Papendal. Wessel blijft
wel op het Kennemer Lyceum
het VWO volgen en heeft daar
prima afspraken over kunnen
maken. Nu krijgt hij de kans om
deel te kunnen nemen aan internationale toernooien en daarbij
veel ervaring op te doen.

standigheden waren perfect:
dikke golven en vette wind! 34
deelnemers streden in drie categorieën voor de punten. De uitslagen staan op wvzandvoort.nl

Adverteerders
Youri Regeer

Plaatsgenoot Youri Regeer (11)
zal het komende voetbalseizoen gaan voetballen bij ADO
Den Haag U13. Regeer is met
voetballen begonnen bij de
puppies van SV Zandvoort. Hij
treedt in de voetstappen van
zijn vader Arend, die ook een
talent was. Youri werd al vroeg
gescout. Toen hij nog maar 8
jaar was, werd hij ontdekt door
Rijnsburgse Boys. De afgelopen
3 jaar heeft hij bij deze club in de
Topklasse gespeeld. En nu heeft
ADO Den Haag hem dan gevolgd en binnen gehaald. Youri
was het afgelopen seizoen ook
geselecteerd door de KNVB U12
elftal uit district West II.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Café Neuf
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
De Zeemeermin
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account
Eric Zorgt
Gouden Haan
Greeven Makelaardij
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service

KVV Grafische Vormgeving
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
Noorse taalles
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pico Bello
Rijschool Barry Paap
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Wapen van Zandvoort
Zorg Service Zandvoort
15

www.popupzandvoort.nl

Vrijdag 19 juni 2015
Ruilwinkel van Sinkel

Jupiter Plaza (tegenover Emotion By)

10.00 - 18.00 uur

Jupiter Plaza (1e verdieping)

10.00 - 18.00 uur

Stationsplein

10.00 - 20.00 uur

Badhuisplein

10.00 - 20.00 uur

Strandpaviljoen Tijn Akersloot

10.00 - 20.00 uur

Vintage Foto Studio
Tom’s Curryworst
Zandvoort 3D

Beach Warriors Pop Up Store

Tropical Shave Ice

Boulevard (Parkeerterrein de Zuid)

Vanaf

Boulevard de Favauge & Fenemaplein

12.00 - 22.00 uur

Raadhuisplein en Kerkplein

Vanaf

Badhuisplein (Holland Casino)

21.00 - 23.00 uur

Bad Zuid

Vanaf

22.00 uur

Start in de Haltestraat

Vanaf

12.00 uur

Gasthuisplein

Vanaf

16.00 uur

Strandpaviljoen Safariclub

Vanaf

16.00 uur

Haltestraat nabij Neuf & Chin Chin

Vanaf

18.00 uur

Zomer Festival Zandvoort

Wereldrecord Haringhappen
Midsummer Night

Movie Night on the Beach

11.00 uur

18.00 uur

Zaterdag 20 juni 2015
Beach Throwdown

Vanaf

Jupiter Plaza (tegenover Emotion By)

10.00 - 18.00 uur

Jupiter Plaza (1e verdieping)

10.00 - 18.00 uur

Stationsplein

10.00 - 20.00 uur

Badhuisplein

10.00 - 20.00 uur

Haltestraat nabij Laurel & Hardy

Vanaf

19.00 uur

Strandpaviljoen Tijn Akersloot

10.00 - 20.00 uur

Strandpaviljoen Storm

Vanaf

21.00 uur

Raadhuisplein

10.00 - 20.00 uur

Café Anders

Vanaf

22.00 uur

Boulevard (Parkeerterrein de Zuid)

Vanaf

Bad Zuid

Vanaf

22.00 uur

Boulevard de Favauge & Fenemaplein

12.00 - 22.00 uur

Beachclub Tien

23.30 - 00.30 uur

Ruilwinkel van Sinkel
Vintage Foto Studio
Tom’s Curryworst
Zandvoort 3D

Beach Warriors Pop Up Store
Soul in a Bowl

Tropical Shave Ice

Zomer Festival Zandvoort

08.00 uur

DZWF Wielerronde

The Spot

11.00 uur

Live achter de Bar
The Travelbar

Voor Zandvoort, Door Zandvoort
Cinema Disco Outdoor

Glow in the Dark Beachvolleybal
Feest van het Licht
Movie Night on the Beach
Zandvoort Loopt

Zondag 21 juni 2015
Beach Throwdown
The Spot

Vanaf

08.00 uur

Kerkplein

Vanaf

10.00 uur

Jupiter Plaza (tegenover Emotion By)

10.00 - 18.00 uur

Jupiter Plaza (1e verdieping)

10.00 - 18.00 uur

Stationsplein

10.00 - 20.00 uur

Badhuisplein

10.00 - 20.00 uur

Kerkplein op Stelten
Ruilwinkel van Sinkel
Vintage Foto Studio
Tom’s Curryworst
Zandvoort 3D

Wijn aan Zee
Beachclub Tien

10.00 - 20.00 uur

Strandpaviljoen Tijn Akersloot

10.00 - 20.00 uur

Raadhuisplein

10.00 - 20.00 uur

Boulevard (Parkeerterrein de Zuid)

Vanaf

Boulevard de Favauge & Fenemaplein

12.00 - 22.00 uur

Gasthuisplein

Vanaf

16.00 uur

Bad Zuid

Vanaf

22.00 uur

Beach Warriors Pop Up Store
Soul in a Bowl

Tropical Shave Ice

Zomer Festival Zandvoort

Midzomer Speciaalbier Festival
Movie Night on the Beach

11.00 uur
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Wereld record in Zandvoortse handen
25+ BEACH PARTY
@De Haven van Zandvoort

Het was afgelopen weekend een feestweekend in Zandvoort. Het Pop Up Weekend kende

Zaterdag 27 juni
17.30 – 00.00 uur

taan Haringhappen. Circa 1.700 mensen waren daarvoor naar het Raadhuisplein geko-

veel evenementen. De grote klapper was vrijdagmiddag de wereldrecordpoging simulmen om te helpen het oude record, 940 stuks, te verbreken. Het werd één groot succes!

SWINGSTEESJUN.NL

Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

Voor grote en kleine
schoonmaak
werkzaamheden

Met 1.500 tegelijk in een haring happen | Foto: Wim Mendel

Zeven Zandvoortse visventers
hadden de handen ineen geslagen om het wereldrecord naar

Zandvoort te halen. Initiatiefnemer Patrick Berg vertelt: “Ik liep
al jaren rond met dit idee en nu

deed zich een mooie gelegenheid
voor om het te realiseren. De dag
na het bekend worden van het

Pop Up Weekend ben ik langs
mijn collega’s gefietst en ze waren
dolenthousiast. Allemaal, behalve
één: mijn tweelingbroertje Arlan.
Hij vond dat we het rond de tijd
van de Hollandse Nieuwe al erg
druk hebben, maar ook hij heeft
zich toch volledig ingezet.”
Het stak Berg dat het oude wereldrecord op naam stond van
een klein Fries dorpje, Westereen.
“Wij hebben drie haringen in ons
ge meentewapen en dus hoort
het hier thuis”, legt Berg uit. Dat is
dus gelukt en hoe! Er waren 1.500
haringen schoongemaakt en dat
bleek zelfs niet genoeg. Ruim 200
mensen stonden nog in de rij maar
konden niet meer mee in de telling.
Zij kregen allemaal een tegoedbon
om op een ander moment alsnog
een Hollandse Nieuwe te halen bij
een van de zeven visventers.

Probleempension voorlopig nog niet ontruimd
26, 27 & 28 JUNI
't lekkerste weekend
van Zandvoort!

Begin van
iets moois?

Het Grote Huis, het ‘probleempension’ in de Brederodestraat dat op 18 juni ontruimd had moeten zijn, is
nog altijd in bedrijf. De burgemeester had de vergunning, die op 1 juni afliep, niet verlengd met als doel
sluiting van het pand.
Volgens de gemeente heeft de
eigenaar naar aanleiding van de
weigering van een nieuwe vergunning en de eis tot ontruiming

onder dwang van een boete, op
12 juni schriftelijk zijn zienswijze
op dat voornemen kenbaar gemaakt. Op zijn verzoek heeft hij

B ETER MO BI EL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

‘Zeven collega’s
die samenwerken,
dat is wel heel
on-Zandvoorts’

op 18 juni de gelegenheid gehad
deze zienswijze mondeling toe
te lichten. Deze zienswijze wordt
gewogen en kan er toe leiden dat
de dwangsom wel of niet doorgaat. Daarover wordt deze week
een beslissing genomen.
Volgens naaste buur Xander Oord
is er op de dag dat het leeg had
moeten zijn, een hele lading nieuwe pensiongasten gearriveerd.
Oord gelooft niet dat de overlast
snel ten einde is: “Iemand van
de gemeente heeft mij verteld
wat de procedure is. De eigenaar
van het Grote Huis heeft de wettelijke mogelijkheid protest aan

te tekenen tegen het besluit van
de burgemeester. Dat heeft hij
dus gedaan, zowel schriftelijk als
mondeling. Het protest wordt
nu beoordeeld. Daar komt dan
weer een conclusie uit en vervolgens wordt er in totaal vijf
keer gecontroleerd of het pand
leeg is. Telkens als het niet leeg
is krijgt de overtreder een boete.
Daarna krijgt hij opnieuw de kans
de boel te ontruimen en begint
het hele proces opnieuw met vijf
controles. Pas dan kan worden
overgegaan tot sluiting. Alles bij
elkaar gaat het dus nog heel lang
duren.” De overlast voor de buurt
blijft voorlopig dus nog bestaan.

Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers!

www.zandvoort.nl/Bestuur/De_organisatie/Vacatures
Gemeente Zandvoort

1

Waterstanden

Laat me gaan
Laat me gaan als je ziet
Dat ik niet meer echt kan leven.
Laat me gaan, als mijn lijf
Zichzelf niet meer kan redden.
Laat me gaan, als geen woorden
Meer komen over mijn lippen.
Houd me niet hier,
Als ik vervreemd van je verder ga.

Voor altijd in ons hart
Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben gekregen
na het overlijden van onze

Inge

Laat me gaan…
Wij geven u kennis van het overlijden van
onze lieve, zorgzame mama, schoonmoeder,
oma en oma-oma

Zandvoort,
18 juni 2015

ZUIDSTRAND

AJUMA

Daarom willen wij u op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen en de
lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan
en een grote steun voor ons zijn.
Cees Harms
Kinderen en
kleinkinderen

Maria Elisabeth Jansen – van het Nederend
weduwe van Henk Jansen
Amsterdam,
30 januari 1923
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Vrijd
zijn wij er ook!

Zandvoort, juni 2015

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
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H. Jansen
Hogeweg 62F2
2042 GJ Zandvoort
De uitvaart heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers
van het Huis in de Duinen voor de liefdevolle
verzorging.

Door goede machten wonderbaar geborgen
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij
God is met ons in de avond en de morgen,
en elke nieuwe dag is Hij nabij.
Na een zorgzaam leven met veel aandacht voor mens en dier
is op 95-jarige leeftijd van ons heengegaan mijn zus,
schoonzus, onze tante en oud tante

Magdalena Scheffer
Agga
Blokzijl, 24 mei 1920

Bentveld, 19 juni 2015
Henny en Wim Nederlof - Scheffer
Cisca
Leen
Ellen en Jos
Achterneven en achternichten

Correspondentieadres:
Kostverlorenstraat 107, 2042 PE Zandvoort
De begrafenis heeft op verzoek van Magda in besloten kring
plaatsgevonden.
Onze speciale dank gaat uit naar de verzorgers van de
PG afdeling, 3e etage, van de Bodaan voor de liefdevolle
verzorging.

Burgerlijke stand
13 JUNI -19 JUNI 2015
Overleden:
Kolderie, geb. Jurrema, Jacomina Wigboldina, geb.
1923
Jansen, geb. van het Nederend, Maria Elisabeth,
geb. 1923
2

GEZOCHT:

Beeld van Jonge dame op houten sokkel.

Dit beeld is per abuis bij de spullen voor kringloopwinkel
“Het Pakhuis” terecht gekomen. Het beeld heeft sterke
sentimentele waarde en wij zouden het dolgraag terugvinden.
Wij vergoeden u tweemaal het aankoopbedrag!

Contact:
Email: lucasleppink@gmail.com
Mobiel: 06-23303619
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
Popkoor The Trumpets of the Lord zal onder leiding
van Rob van Dijk zijn uitgebreide medewerking
geven aan deze kerkdienst. Dit koor met 75 personen heeft al eerder met veel succes in Zandvoort
opgetreden.
www.kerkzandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur mevr. T. Boddaert
www.boazparochies.nl

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastoor B. Putter
www.boazparochies.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Evangelische Gemeente
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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In september 2014 deed burgemeester Niek Meijer in een
geheime bijeenkomst van de fractievoorzitters mededelingen over het gebruik van een tuinhuis als salon in de
tuin van de toenmalige wethouder Cohen. Iemand van
buiten de gemeente deelde mogelijk informatie uit deze
bespreking via een mailbericht. Dat zou kunnen betekenen dat er uit die bijeenkomst is gelekt. De burgemeester

Matilda als zandsculptuur
Elk jaar is in augustus het Europees Kampioenschap
Zandsculpturen bouwen in Zandvoort. Sinds 19 juni zijn
tot eind oktober op 5 locaties in het dorp al enkele mini
sculpturen te bewonderen. Kunstenaar Maxim Gazendam
bouwde een echte zandsculptuur ‘live’ in de Zandvoortse
bibliotheek. Gekozen werd voor een bekend karakter uit
de boekencollectie: ‘Matilda’ van Roald Dahl.

deed daarvan op 4 november 2014 aangifte bij de politie.
In een brief aan de burgemeester
schrijft het Openbaar Ministerie
(OM) dat de zaak te veel capaciteit zou kosten met weinig kans
op resultaat. De aangifte is ‘geseponeerd’ (niet behandeld).

Uitleg
De Officier van Justitie legt uit dat
er eerst zou moeten worden bekeken of er daadwerkelijk sprake
is van schending van de geheimhouding en dat is nog verre van
zeker. Vervolgens zou er moeten
worden uitgezocht wie verantwoordelijk is voor die eventuele
schending. Dit gaat veel inzet
kosten. “Gelet op de omstandigheden dat er op voorhand geen
concrete aanwijzingen zijn dat
sprake is van een inhoudelijke
schending van vertrouwelijkheid/geheimhouding, het materiële belang waar het om gaat
relatief gering is en de bestuurlijke context waarin alles heeft
plaatsgevonden, vind ik het, afgezet tegen alle overige taken
die de politie en het OM hebben

op het gebied van de strafrechtelijke normhandhaving, niet
verantwoord deze aangifte op te
pakken”, aldus de Officier.

Reactie burgemeester
In een eerste reactie geeft Meijer
aan dat hij snapt dat het OM en
de politie het druk hebben, maar
hij is teleurgesteld over de brief
van het OM. Meijer: “Het is onbevredigend dat deze zaak nu
geen afronding krijgt. Voor het
gemeentebestuur van Zandvoort
is dit een belangrijke zaak en ik
denk ook voor anderen. Ik ken
uitspraken van rechters die zeggen dat van raadsleden verwacht
mag worden dat ze begrijpen dat
ze niet naar buiten mogen gaan
met bepaalde informatie, of het
nu vertrouwelijk of geheim heet,
met of zonder formeel etiket. Dat
had hier ook een aanknopingspunt kunnen zijn.” De burgemeester beraadt zich op een mogelijk
vervolg. Hij wil het onderwerp
eerst hebben besproken met de
fractievoorzitters.

De video is inmiddels al een paar
duizend keren gedeeld op social
media en vele lotgenoten hebben, soms zelfs voor het eerst,
daarbij hun verhaal gedeeld. De
Facebookpagina is al meer dan
60.000 keer bekeken.

wat hun is overkomen, lukt veel
slachtoffers niet door angst,
schaamte en een heel laag zelfbeeld. Rhodês is zelf als 4-jarig
kind misbruikt en heeft haar
jeugdtrauma overwonnen door
erover te praten.

De social media campagne heeft
als doel het bewustzijn over de
ernst en omvang van seksueel
geweld te vergroten, het gesprek erover te bevorderen én
het signaleren van misbruik te
stimuleren. 32% van de kinderen in Nederland maakt seksueel geweld mee. En praten over

Dinsdag 30 juni wordt de campagne afgesloten bij strandpaviljoen PlaZand. Van 19.00 tot 21.00
uur zijn enkele sprekers uitgenodigd en Rhodês zal live haar lied
laten horen. Iedereen die zich
betrokken voelt, vanuit persoonlijke ervaring of beroepsmatige
interesse, is van harte welkom.

Alleen de gierzwaluwen zijn
al vroeg naar warmere oorden vertrokken. Ik geef ze
geen ongelijk. Als ik de kans
kreeg had ik graag mee
willen vliegen. Want de
zomer laat dit jaar lang
op zich wachten. Voor je
het weet is het Kerst!

Matilda verrijst uit het zand

door Nel Kerkman

Midden in de bibliotheek staat
Maxim Gazendam te werken aan
een berg rivierzand. De contouren van Matilda, met haar lange
benen, uit het fantasieverhaal
van Dahl zijn al zichtbaar. Met
een vakkundige hand boetseert
hij de sculptuur. Op verzoek van
de medewerkers krijgt ook de
achterkant een afbeelding. Hij
maakt de compositie ter plekke
maar dat is ook niet verwonderlijk
want hij is een professionele ‘car-

ver’. Vorig weekend is hij in Sneek
Nederlands Kampioen geworden.
Als de sculptuur in de bibliotheek
bijna af is brengt Gazendam nog
een extra beschermlaagje aan. Zo
kan iedere bezoeker de hoogbegaafde Matilda bewonderen en
pas maar op: Matilda bezit ook
toverkracht. Ben je nieuwsgierig
naar haar verhaal? De medewerkers van de bibliotheek helpen je
graag en is het boek uitgeleend
dan zijn er nog genoeg andere
boeken die je kunt lezen.

Vorige week vrijdag gaf stichting Project Speak Now met
de lancering van een indringende video het startschot voor
een campagne tegen seksueel geweld. De video wordt ondersteund door het lied Speak Now, dat ambassadeur

Cartoon - Hans van Pelt

… geniet ik met volle teugen van onze tuin. Nu wij
dit voorjaar niet op vakantie
gaan, ontdek ik hoe in deze
periode alles bloeit en groeit.
Het is één groot feestpakket.
Hoewel de temperatuur niet
echt meewerkt zijn de tuinbewoners in feeststemming.
Vogels huppen en springen
van de ene kant van de tuin
naar de andere kant. Zelfs de
vijver toont zich in alle facetten op zijn mooist. Er zijn al
drie waterlelies gesignaleerd
en zelfs een eenzame kikker
laat zijn gekwaak horen. Nu
de zon nog!
Ik zit stil op mijn bankje de
vogels te observeren. Qua
hiërarchie doen zij niet onder
voor de mensenwereld. De
kauwtjes zijn de baas; als zij
neerstrijken vluchten de andere vogels. Vervolgens is de
tortelduif aan de beurt met
het wegjagen. Het koppeltje
duldt geen andere soortgenoot in de tuin. Met veel geschreeuw wordt de vreemdeling eruit geknikkerd. Dan is
onze huismerel aanzet. Zij is
niet schuw en verzamelt van
alles in haar bek voor haar
jong. Gisteren zagen wij hoe
babymerel met mams mee
mocht. Al bedelend liep ze
achter moeders aan ondanks
dat ze bijna struikelt over
de dagelijkse appel die wij
trakteren. Als laatste van de
rangorde zijn het de mussen
die de rij van de vogelshow
sluiten. Wat een gekwetter
als zij met z’n allen de tuin
bevolken. Het zijn er minstens dertig. Ook hier veel
jong grut die bedelend achter de ouders aan huppen. Zij
weten donders goed van wie
ze eten krijgen. Even bibberen met de vleugels en daar
komt vaderlief al aangesneld.
Opeens ontdek ik een koolmeesje, hij duikt het vogelhuisje in. Kennelijk is hij met
zijn tweede leg bezig.

Campagne tegen seksueel
geweld succesvol gestart

Burgemeester Niek Meijer | Foto: archief

Column

Rhodês speciaal voor deze campagne heeft geschreven.

Nel Kerkman

OM doet niets met
aangifte burgemeester
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Evenementenagenda
JUNI 


Cursussen in het aankomende seizoen:

Yoga met meditatie
Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke kracht en
nieuwe energie.
31 augustus t/m 14 december:
Maandag 20:00 – 21:15 uur
Vrijdag 9:30 -10:45 uur
4 september t/m 18 december:
Vrijdag 11:00 – 12:15 uur

Bridge Beginners
Bridge is een spel voor hoofd en handen wat over de hele
wereld wordt gespeeld. Het houdt u hersens in conditie, ze
blijven fit en actief.
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur
22 september t/m 8 december

Workshop Bloemschikken

25 jaar tandarts,
12,5 jaar praktijk Schelpenplein,
‘n mooi moment om het roer om te gooien

tandarts- en
mondhygiënepraktijk
Schelpenplein
wordt per 1 juli voortgezet door
tandarts Gea Langhout
zij neemt nog nieuwe patiënten aan
inschrijven kan via
www.praktijkschelpenplein.nl
of telefonisch 0235717675
de praktijk is ook regelmatig ‘s avonds
en op zaterdag geopend

26

Het Zandvoortse Strand - Opening zomerexpositie
in Zandvoorts Museum, 16.00 uur

27

Max Verstappen - Meet & Greet

28

Italia a Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

28

Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein,

28

Muziek Op De Zondagmiddag - met Debby Keuken.

28

10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

28

Trumpets of the Lord - Protestantse kerk,

op het Raadhuisplein, vanaf 19.30 uur

10.00-16.00 uur

Oosterparkstraat 44, aanvang 16.00 uur

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

aanvang 10.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Marion Huijben-van Nunen

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
25 juni t/m 01 juli

Leer omgaan met uw iPad

MINIONS (3D/NL)
➔ NED. PREMIÈRE!

Ondanks de gebruikersvriendelijkheid van de iPad zullen
veel mensen toch een beetje “op weg” geholpen moeten
worden om met de vele mogelijkheden van de iPad om te
kunnen gaan.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 27 november

ZA/ZO/WOE OM 13.30 & 15.30 UUR

RENDEZ-VOUS
DAGELIJKS 19.00 UUR

SAN ADREAS (3D)

Portugees Beginners of Vervolg

Leer meer dan alleen de taal.
Donderdag 10:00 – 12:00 uur



Zandvoort, Gasthuisplein

Halloween Bloemstuk
woensdag 14:00 – 16:00
28 oktober
Bij inschrijving op 4 de workshops krijgt u € 15,- korting.

Nederlands

JUNI

26-28 Culinair Zandvoort - Lekkerste weekend van

Je leert hoe een bloemstuk mooi in elkaar gezet wordt en
je gaat naar huis met je eigen werk. Inschrijving is per
workshop € 25,-.

Tijdens deze cursus krijgt u een goede basis met grammaticale ondergrond.
Maandag 21 september t/m 30 november:
Beginners 19:00 t/m 20:30 uur
Maandag 24 september t/m 17 december:
Vervolg 20:30 t/m 22:00 uur



➔ SLECHTS ÉÉN WEEK!
DAGELIJKS 21.30 UUR

Tuincentrum

VERWACHT:

Zomerplanten
Bestrijdingsmiddelen
Bemesting

MAGIC MIKE XXL
➔ NED. PREMIERE - 2 JULI 19.00 UUR
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Patchwork – Quilten

Mindfulness
“Ik moet nog zoveel doen!” Wanneer zei jij dit voor
het laatst? Of dacht je het net voordat dit begon te lezen?
Voor je het weet, vliegt de tijd voorbij en ben je straks ‘te
laat’! En als je niet goed oplet, loop je jezelf voorbij en kom
je vroeg of laat ‘jezelf tegen’. Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’. Het is de vaardigheid om in het hier-en-nu te
zijn, zonder oordeel. Iedereen kan het leren. € 80,Vervolg: Voor mensen met ervaring of voor mensen die
de start cursus hebben gedaan.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
1 oktober t/m 26 november
Start vrijdag 14:00 – 16:00 uur
2 oktober t/m 27 november

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Raamdecoratie:

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Zonwering:

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Vloerbedekking:

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk.

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken
Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis
Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

4
85x126.indd 1

07-04-15 09:15
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Nieuwe tentoonstelling
‘het Zandvoortse strand vroeger en nu’
Op 26 juni wordt een unieke en leerzame tentoonstelling geopend in het Zandvoorts Museum. Het is een samenwerking tussen het Zandvoorts Museum, de KNRM
Zandvoort, de Zandvoortse Reddingsbrigade, het Juttersmu-ZEE-um, folklorevereniging de Wurf, de Bomschuitenbouwclub, de vereniging van strandventers, de
bibliotheek Zuid-Kennemerland, de strandpolitie, de VVV
Zandvoort en de gemeente Zandvoort.
Zandvoort zonder strand is als
een gebakje zonder slagroom.
Maar wanneer is het badleven
ontstaan? Wie heeft wel eens een
oude strandtent gezien en welke
organisaties van nu bewaken de
veiligheid op het strand? Allemaal
vragen waar de tentoonstelling
antwoord op geeft. Het arme vissersdorp is uitgegroeid tot badplaats, met een strandleven waar

volledige restaurants, feestzalen,
ventwagens met een breed assortiment en jaarrond sport- en
muziekactiviteiten te vinden zijn.
De tentoonstelling bestaat uit
diverse onderdelen. Een bezoek
aan het Zandvoorts museum, een
thema boekenpresentatie in de
bibliotheek en een lange wandeling langs alle strandpaviljoens en

activiteiten. Ieder paviljoen heeft
eigen specialiteiten. Tevens zijn er
in het museum zeegezichten van
Reginals Koé te zien en op 15 en
16 augustus wordt door de gemeente een mini informatiebeurs
over trouwen georganiseerd.
Want trouwen op het strand is in
tegenwoordig. Gaat u dus naar het
Zandvoorts Museum en geniet
van historische feiten in combinatie met de luxe van het heden.
De tentoonstelling is van 26
juni tot en met 16 augustus
in het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat. De openingstijden
zijn woensdag t/m zondag van
13.00 uur tot 17.00 uur en maandag en dinsdag is het museum
gesloten.

Beeld ‘Tetraëder’ opnieuw onthuld
Het beeld Tetraëder, van kunstenaar Eric van Spronsen, is vorige week vrijdag opnieuw
onthuld. Het beeld heeft jaren de tuin van de voormalige bibliotheek gesierd en staat nu
in het plantsoen tussen de Tjerk Hiddesstraat en de Burg. Van Alphenstraat. Wethouder
Gert-Jan Bluijs onthulde het beeld op zijn nieuwe plaats.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Hennepkwekerij
in de Zeestraat
Donderdag rond 15.15 uur heeft
de politie een inval gedaan in een
pand aan de Zeestraat. Daarbij
werd een hennepkwekerij en –
drogerij ontdekt. Een 22-jarige
man uit Santpoort-zuid is aangehouden. Circa een kilo gedroogde
henneptoppen werd samen met
vier planten aangetroffen. De verdachte is aangehouden wegens
het bezit van softdrugs en het vervaardigen daarvan. Er was geen
sprake van diefstal van stroom.

Koffie drinken bij
inlooppunt centrum
Elke woensdagmorgen kunt u
tussen 10.00 en 12.00 uur voor
gezelligheid en ontmoeting terecht in het Inlooppunt. Deze koffieochtend wordt door Pluspunt
georganiseerd in de ontmoetingsruimte van de St. Agathakerk
aan de Grote Krocht. Dankzij enthousiaste vrijwilligers bestaat dit
project al ruim 17 jaar. Woont u in
de buurt van het centrum? Kom
dan gerust eens gezellig langs,
bijvoorbeeld op weg naar of van
uw bezoek aan de weekmarkt.
Iedereen is van harte welkom.
De vrijwillige gastvrouwen staan
voor u klaar! Voor slechts € 1 kunt
u twee kopjes koffie bestellen,
met iets lekkers er bij.

Muzikale ontwikkeling

Bluijs en Billie verankeren het beeld

Ineke de Jong en Sacco Dijkema
hebben zich het afgelopen jaar
sterk gemaakt om het opgeknapte
plantsoen meer status te geven.
Via Folkert Bloeme van de gemeente Zandvoort kwamen zij bij
het beeld van Eric van Spronsen

dat in depot lag. Na contact met de
kunstenaar ging het balletje rollen.
“Het is nu een mooi visitekaartje
aan een belangrijke toegangsweg in Zandvoort. Iedereen die
hier langsrijdt kan het zien”, zei
De Jong. Vervolgens was het de

beurt aan Bluijs die samen met de
8-jarige Billie het beeld symbolisch
verankerde. Het beeld Tetraëder
is een wiskundig figuur waar Van
Spronsen veel mee werkt. Het
kunstwerk was in 1978 bij de voormalige bibliotheek geplaatst.

Getuigen 7 mei 1945 gezocht
In de Zandvoortse Courant week 18 stond een artikel over
de schietpartij op 7 mei 1945 op de Dam te Amsterdam.
Het bestuur van Stichting Memorial 2015 is op zoek naar
Zandvoorters die op 7 mei 1945 op de Dam aanwezig zijn
geweest en getuige waren van de schietpartij.
De Stichting wil graag in contact met ze komen, zodat zij hun
verhaal kunnen vertellen wat
ze gezien hebben, wat er vooraf
aan de schietpartij is gebeurd en
of zij in het bezit zijn van foto’s.
Bestuurslid Rob Doves kunt u

mailen robdoves@ziggo.nl of bellen tussen 17.30 en 22.00 uur op
06-31280846.
Verder heeft Stichting Memorial
2015 voor Damslachtoffers jarenlang onderzoek gedaan naar het

schietincident en slaagde erin de
namen van 31 doden te achterhalen. De Stichting beijvert zich
voor de totstandkoming van een
memorial met de 31 namen. De
online campagne loopt tot februari 2016. De namen zullen in
een natuurstenen plaat worden
gegraveerd. Op 7 mei 2016 zal
het memorial op de Dam worden
onthuld. Ook u kunt uw steentje
bijdragen, kijk op www.plaatseensteen.nl voor meer informatie.

vrijwilligers ingeschreven, die
klaar staan voor anderen. Toch
zijn er voor sommige aanvragen
helaas niet genoeg vrijwilligers.
Door minder voorzieningen vanuit de overheid is de vraag naar
hulp flink toegenomen. Daarom
is Pluspunt op zoek naar mensen
die wat tijd beschikbaar hebben.
Als u denkt: Dat is wel wat voor
mij, dan krijgt u een gesprek over
uw voorkeuren en wordt u ingeschreven. Het zou een ontlasting
zijn voor de vrijwilligers die dit al
doen. Neem vandaag nog contact
op met Pluspunt, tel. 5740330 en
vragen naar Yolande of Annemiek.

Gezelligheid bij
Jazz aan zee

Zondag trad Wouter Kiers met zijn
kwintet op tijdens Jazz aan zee in
een vol strandpaviljoen Thalassa.
Kiers is een begenadigd saxofonist en hij maakte er dan ook een
compleet en zeer gezellig feest
van. Jazz, blues, pop, je kunt het
zo gek niet maken of hij speelt
het. Ook verbaal is Kiers erg sterk
en hij kreeg vaak de lachers op
zijn hand. Een boeiende middag
die weer uitermate goed door Ton
Ariesen georganiseerd werd. Een
artiest het ‘Juttertje’ waardig!

Open dag Jeugdhonk

Jonge kinderen ontwikkelen
zich in een razend snel tempo
bij muziekschool New Wave. Dat
bleek afgelopen maandag tijdens het akoestische concert dat
de Zandvoortse muziekschool
in theater De Krocht verzorgde.
Behalve een instrument bespelen
leren de kinderen ook noten lezen en spreken voor publiek, want
ze moesten hun eigen nummers
aankondigen. De aanwezige familieleden konden de inzet van de
kinderen zeer waarderen.

Vorige week hield Jeugdhonk
Zandvoort een open dag. De
groep 8 leerlingen van de basisscholen konden kennis maken
met het Jeugdhonk. In de locatie
in de Kosterstraat kwamen 40 geinteresseerde leerlingen een kijkje
nemen. Vaak vallen brugklassers
in een gat na het verlaten van de
vertrouwde omgeving van de basisschool. Om te voorkomen dat
Dringend vrijwilligers
ze ‘hangjongeren’ worden is het
nodig
Bij Pluspunt Zandvoort staan veel jeugdhonk een perfect alternatief.
5

OPEN HUIS
ZATERDAG 27 JUNI A.S.
VAN 12:00-14:00 UUR!

KIJKMOMENT
MAANDAG 29 JUNI A.S.
OM 11:00 UUR!

KIJKMOMENT
MAANDAG 29 JUNI A.S.
OM 12:00 UUR!

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.
Huurprijs: € 885,= p/mnd

Haarlemmerstraat 7A
• Zeer royale split-level gezinswoning

v.v. 6 slaapkamers en 2 badkamers;
• Hier geniet u de gehele dag van de zon: heerlijk zonnige en
beschutte voortuin, ruim terras grenzend aan de keuken en nog
2 extra balkons!
• Prima geschikt voor praktijk of kantoor aan huis;
• Aantrekkelijk gelegen t.o.v. centrum, strand, duinen en
openbaar vervoer;
• Woonoppervlakte ca: 184 m²; perceel ca. 170 m².

Koningstraat 57

• Familiewoning op een hoek met 3 slaapkamers en
zonnige voor- en achtertuin;
• Woonoppervlak ca. 80 m²;
• Minimale inkomenseis van € 2.655,= netto per maand;
• Waarborgsom 1 maand huur.

•
•
•
•
•

WEEKAANBIEDING
Pepersteak
geserveerd met champignonsaus,
dagverse groenten en friet

voor maar € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

weekmenu

Hollandse nieuwe met rode bietensalade
Kalfssukade met tomatensalade en roseval
Tarte tatin met vanille-ijs

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

Wordt het dan toch tijd
voor de tuin??
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

B A N D E N S E RV I C E
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

 023-5730962
6

excl. nutsbedrijven/servicekosten

Potgieterstraat 35

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Huurprijs: € 900,= p/mnd

excl. nutsbedrijven/servicekosten

Specialist voor al uw bloemwerken.

Gezinswoning gelegen in het centrum;
3 slaapkamers en een voor- en achtertuin met stenen berging;
Woonoppervlak ca. 89 m2;
Minimale inkomenseis van € 2.700,= netto per maand;
Waarborgsom 1 maand huur.

Gemiddelde Funda
klanten beoordeling
een 9,0! (Bron: Funda)
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Veel wind bij start 13e Fiets4daagse
Ondanks dat het minder gezellig fietsweer was afgelopen dinsdag, zijn er toch weer velen, lekker warm ingepakt, aan de voorgeschreven 1e route van de fiets4daagse begonnen. Morgenavond, vrijdag, is het al weer de laatste dag met een leuke route en zoals
gebruikelijk het eindpunt op het Kerkplein.
Dinsdagavond was het druk
bij het Rode Kruisgebouw in
de Nic. Beetslaan. Het was
voor de organisatie weer een
hele klus om al die fietsliefhebbers snel en correct van een
inschrijvingskaart te voorzien.
Net als bij de Wandel4daagse
doen ook nu weer veel kinderen mee aan de vierdaagse.
Het weer is gaandeweg in elk
geval een stuk beter geworden. Morgenavond zal het op
het Kerkplein zeker weer lekker
druk worden.

Jong en oud op de fiets

Wat een fantastisch Pop Up
Zandvoort Weekend hebben
we samen gehad.
Het was één groot feest in Zandvoort.
Aan alle initiatiefnemers, deelnemers
en bezoekers: heel erg bedankt voor
jullie enthousiasme en te gekke events!
Dit is voorlopig de laatste POP UPdate.
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer

Raadsvergadering d.d. 23 juni

Gemeenteraad had twee dagen nodig voor
laatste raadsvergadering voor zomerreces
Dinsdagavond 23 juni bleek de agenda van de raadsvergadering met maar liefst 12 punten, dusdanig vol te zijn
en de debatten te heftig dat er besloten werd om de vergadering om 23.15 uur te schorsen. De overige punten
werden voortgezet op woensdagavond 24 juni. Dit verslag kunt u volgende week in de krant lezen.
Hoewel in de diverse commissies al aardige discussies over
het intrekken toetsingscriteria op het onderdeel strandbungalows en vaststelling
gewijzigd bestemmingsplan
Kostverlorenstraat zijn geweest,
leverden deze punten nogmaals veel gesprekstof en een
aantal schorsingen op. Ook nu
blijkt dat de raad nog hard moet
werken aan het ‘Samen zijn wij
sterk’ gevoel.

Strandbungalows
Gert Toonen (PvdA/SZ) en
Martijn Hendriks (VVD) hadden stevige verwijten naar het
college omdat zij de wetswijziging erbij betrokken die volgens Toonen daar niets mee te
maken heeft. Deze wetswijzing
zegt dat er geen inspraak meer
wordt vereist. Ook vonden
Toonen en Hendriks dat het college om de hete brij heen draait
met hun voorstel om de toetsingscriteria in te trekken. Fred
Kroonsberg (CDA) kon zich niet
vinden in de beweegredenen
van de oppositie en vindt dat
de participatie een goede kans
moet krijgen. Astrid van der Veld
(GBZ) gaf wethouder Gerard

Kuipers de suggestie mee om
de tekst met betrekking tot het
intrekken van de toetsingscriteria op het onderdeel strandbungalows, aan te passen. Het
college verzocht daarover een
schorsing. Wethouder Gerard
Kuipers gaf vervolgens een
heldere uitleg over wat de beweegredenen van het college
zijn geweest om de toetsingscriteria in te trekken. Hij kwam
met een voorstel om de strandbungalows in het 4de kwartaal van 2015 nogmaals op de
agenda te zetten. Na veel heen
en weer discussies over de tekst
werd het punt ongewijzigd in
stemming gebracht en door de
coalitie aangenomen.

Bestemmingsplan
Kostverlorenstraat e.o.
Bij dit punt onthield Han Cohen
(GBZ) zich van stemming omdat hij als belanghebbende
een zienswijze had ingediend.
PvdA/SZ dienden een amendement en een motie over dit onderwerp in. Het amendement
ging over het bewonen van het
hoofdgebouw door één van de
bewoners, hetzij door een niet
meer thuiswonend gezinslid

van de bewoners, hetzij door
degene die de praktijk maar
niet de woning van de eigenaar
heeft overgenomen. Ook nu waren er weer heftige discussies,
met name over welke bedrijven
er worden bedoeld. Bij de ingediende motie kon PvdA/SZ zich
niet vinden met het waardeoordeel van de Adviescommissie
Raad over de zienswijze van de
eigenaren van het perceel Q.
van Uffordlaan 25. Immers dit
oordeel doet afbreuk aan herhaalde besluiten van de raad.
Ook GBZ diende twee moties
in. Bij de eerste motie stelde
Demmers voor om een gewijzigde parkeernormennota vast
te stellen in dit gebied om meer
ruimte te bieden aan de mogelijkheid voor logiesverstrekking.
De tweede motie ging over het
breder trekken van de wijzigingsbevoegdheid voor ‘Het
Spalier’ van Maatschappelijke
Doeleinden naar Wonen
met als extra toevoeging
Verblijfsaccommodatie. De
emoties liepen nogmaals tussen
de oppositie en de coalitie hoog
op en allerlei tekstuele aanpassingen plus het voorstel van de
VVD om de motie van PvdA/SZ
te veranderen naar amendement, werd na stemming resoluut van tafel geveegd.
Omdat het al laat in de avond
was en daardoor de concentratie niet meer optimaal, werden
de andere punten naar de volgende avond geschoven.

en heel graag tot een volgende editie!
Zonnige groet,
Het Pop Up Zandvoort Team
Gelukkig hebben we de foto’s nog!
Kijk daarvoor op:
www.popupzandvoort.nl
www.facebook.com/popupzandvoort
@popupzandvoort

Swingsteesjun strandfeesten
Voor het negende jaar alweer organiseert Swingsteesjun
strandfeesten voor de ‘friendly 30up’. Dit jaar zijn de feesten op 27 juni, 18 juli, 1 en 29 augustus bij de Haven van
Zandvoort, strandpaviljoen 9.

Swingsteesjun komt deze zomer 4 keer naar De Haven van Zandvoort

Zaterdag 27 juni draait de
Haarlemse golden oldie DJ John
Castemiller. Bezoekers kunnen
lekker uit hun dak op een zomerse mix van 80s, 90s en zeros
hits en het beste van dit decennium. De feesten worden binnen
georganiseerd maar dreigt het
mooi weer te worden dan gaan
de deuren wijd open en kan er
heerlijk worden genoten van de
muziek en de ondergaande zon.
Komende zaterdag start om
17.30 uur de muziek met loungy

beats onder het genot van een
saté buffet of à la carte menu.
Vanaf 19.00 uur barst het feest
los en kan er tot middernacht
gedanst worden.
In de voorverkoop zijn kaarten à €10 verkrijgbaar bij VVV
Zandvoort of online via www.
Swingsteesjun.nl. Aan de deur
zijn kaarten tot 18.00 uur ook €
10, daarna € 13. Meer informatie
op de website van Swingsteesjun
of telefonisch via 023-3020206 of
06-18938260.
7

Omdat onze ervaring leert dat de eerste klap een daalder waard is,
en het niet verstandig is leerlingen eerst zelf aan te laten modderen,
om dan later alsnog met veel kunst en vliegwerk de ontstane schade
te moeten inlopen, krijgt u op vertoon van deze voucher voor 6 juli, bij
Hubert’s Huiswerkbegeleiding de eerste 2 maanden van het
schooljaar 50% korting.
Leerlingen vanaf groep 6 tot het Eindexamen, krijgen bij ons met
rust, regelmaat en persoonlijke aandacht de kans om in een
gemoedelijke sfeer het beste uit zichzelf en hun schoolcarriére te
halen. En steunen zij
Unicef..
.

023-700 97 46

BEDRIJVENGIDS pagina
Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Grand Café & Restaurant

Italia a Zandvoort
Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

vis, vlees of vega menu € 22,50

kijk voor het volledige menu op
www.cafeneuf.nl
Haltestraat 25 2042 LK Zandvoort

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Entreetoets vervangt CITO eindtoets
De Entreetoets wordt het ijkpunt voor lagere scholen om
hun middelbare schooladvies op te baseren. Veel lagere
scholen opteren daarom om deze toets vlak na de zomervakantie plaats te laten vinden. Zit uw toekomstig brugklasser al te zweten?
De nieuwste trend in onderwijsland is om de Entreetoets niet langer in april bij de leerlingen van
groep 7 af te nemen maar om dit
half september bij de leerlingen
van groep 8 te doen.
Sinds dit jaar mag de CITO eindtoets wettelijk niet langer leidend
zijn voor de middelbare schoolkeuze, daarom is deze van begin
februari naar mei verplaatst. Het

advies van de lagere school en
de leerkracht is nu leidend. Maar
omdat deze, met de toenemende
mondigheid van de ouders, hun
advies toch graag gestaafd zien
met recente toets scores, hebben
veel lagere scholen besloten de
Entreetoets hiervoor te gebruiken maar deze wel naar een later
moment van het schoolpad te
verplaatsen. De kersverse groepachters worden daarmee min of

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

meer direct na de zomervakantie
voor de leeuwen gegooid.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
mensen, wanneer zij langer dan
2 weken niet met hun dagelijkse
taken bezig zijn, hun opgebouwde
kennis exponentieel kwijtraken.
Hubert’s Huiswerkbegeleiding
heeft daarom specifieke training
ontwikkeld om het aanstormend
talent op tijd weer op het verwachte niveau te hebben. Ga langs en
bespreek hoe de groep-achters
zo goed mogelijk kunnen worden
klaar gestoomd voor dit belangrijke moment in hun schoolcarrière.
Zie de voucher hiernaast voor hun
speciale introductie aanbieding!

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Kans op zeer warme
luchtinlaat richting juli
Het Europese continent warmt zeer sterk op vanaf eind
juni als bijzonder hete lucht vanuit de Sahara aanstalten maakt om zich uit te breiden richting Zuid-Spanje
en later naar Frankrijk. En gedeelte van deze zinderende warmte zou rond de maandwisseling of begin
juli ook richting de Lage Landen kunnen uitvloeien.

Convenant Retail & Horeca ondertekend
Wat in het voorjaar plaatsvond met voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten, heeft afgelopen zondag geleid tot
ondertekening van het Uitvoeringsconvenant Retail &
Horeca. De ondertekening in Laurel & Hardy gebeurde in
een feestelijke sfeer, omdat alle ondernemersverenigingen in Zandvoort er volledig achter staan.

Het convenant werd door alle partijen ondertekend

De opdracht die Pascal Spijkerman
als kwartiermaker in maart mee
kreeg was om een convenant
op te stellen met een zo groot
mogelijk draagvlak. Met de ondertekening zullen alle vertegenwoordigers van de belangenverenigingen hun schouders gaan
zetten onder zestig maatregelen
die het ondernemersklimaat in
Zandvoort moeten versterken.
Ook de VVV, Stichting Marketing
Zandvoort en de gemeente doen
graag mee. De gemeente wil inzetten op versoepeling van de regels en verbetering van de looproutes vanaf het station naar de
winkelstraten. Het moet vooral
makkelijker worden om een (tijdelijke) zaak te openen. Daarnaast
moet het mogelijk zijn om ‘shopping nights’ te houden of een evenement te organiseren.

De ondernemers hebben afgesproken nauwer met elkaar samen te gaan werken. Zo worden
de mogelijkheden van een gezamenlijke webshop verkend en is
het de bedoeling om meer acties
te organiseren, zoals een verkiezing van de beste pop up winkel
en een Evenement van het Jaarverkiezing.
Versoepeling van de regels is volgens gemeente en ondernemers
nodig om leegstaande winkelpanden gevuld te krijgen en bestaande ondernemers te helpen.
Vastgoedeigenaar Theo van der
Laan heeft het misschien wel het
meest treffend gezegd: “Er moet
gekeken worden wat er wel mag,
in plaats van wat er niet mag.”

Amsterdam Beach
Meest interessant is misschien

wel de introductie van TedX (inspiratiesessies voor en door ondernemers). “Dat zijn middelen
om alle betrokkenen te verbinden. Samenwerking moet voortaan met hoofdletters worden
geschreven”, volgens Spijkerman.
Verder staat in het convenant
dat er ruimte moet zijn om ondernemerstalent naar Zandvoort
te halen. De startende ondernemer moet de kans krijgen om
zich te ontplooien. Hier valt te
denken aan een samenwerking
met Hogeschool InHolland en
de Erasmus Universiteit. Ook willen betrokkenen de bestaande
Zandvoort App doorontwikkelen
en Zandvoort bij toeristen beter
bekend maken als ‘Amsterdam
Beach’. Vooral dat laatste is interessant, omdat Amsterdam steeds
meer toeristen krijgt die het ergens moet laten.

Kernteam
Het uitvoeringsconvenant is een
intentieverklaring voor acties die
de komende vier jaar moeten
plaatsvinden. Een kernteam zal
kijken wanneer de acties die in het
convenant staan gerealiseerd kunnen worden. Om zitting te nemen
in dat kernteam zal een open en
transparante procedure plaatsvinden waar iedereen zich voor kan
aanmelden. “De acties op papier
komen uit de mensen zelf. Nu
moeten die wensen en ambities in
de praktijk worden gerealiseerd”,
zegt Spijkerman. Vanaf 1 september komt Spijkerman terug naar
Zandvoort om daarbij te ondersteunen. Aan het enthousiasme
ligt het niet. “Ik ben de komende
twee maanden druk bij een andere opdrachtgever en ga ook nog
even vakantie vieren. Daarna ga ik
in Zandvoort, samen met alle partijen, heel graag weer volle kracht
vooruit!”, sluit de kwartiermaker af.

We spreken dan van een
Spaanse pluim; een hitteopstoot van lucht die temperaturen toelaat van boven
de 40 graden tot in de regio
Bordeaux. Mocht dit scenario
uit gaan komen zou het ook
bij ons zeer warm kunnen worden met maxima tussen 30 en
35 graden in het Zandvoortse.
Doorgaans duurt zo’n fase van
extreem warm weer niet langer
dan twee dagen.

peraturen blijven prima, steeds
tegen 20 graden.

Voorlopig hebben we nog de
naweeën van depressieperikelen in de vorm van soms enkele
buien. In het tijdpad donderdag tot en met zondag zitten
we steeds op de rand van een
uitloper van een hogedrukgebied. Tegelijkertijd probeert
een depressie ten westen van
ons invloed uit te oefenen op
ons weerbeeld door regelmatig
enkele regen/buienstoringen
op ons af te vuren.

De droogte duurt echter voort
ondanks de regenperioden
die we hebben gehad en nog
even krijgen. Het regentekort
beloopt de 150-175 millimeter soms al in de regio ZuidKennemerland en neemt toe.
Mocht het opgevoerde hittescenario doorgang gaan vinden begin juli loopt het neerslagtekort op. Het droogste
jaar ooit (1976) gaan we waarschijnlijk niet benaderen, laat
staan evenaren. Dat jaar staat
op eenzame hoogte met zowat
de mooiste zomer die velen van
u meemaakten.

We kunnen het weerbeeld tot
en met zondag daarom ook samenvatten met licht wisselvallig. Droog blijft het gedurende
het grootste deel van de dagen,
maar zo nu en dan glipt er dus
een regenstoring (of buiengebied) tussendoor. De dagtem-

Eigenlijk is het gewoon
Hollands zomerweer, tenminste tot en met het aanstaande
weekend. Donderdag en vrijdag zijn voorlopig de betere
dagen met temperatuuropbouw tot 22 graden. Vooral
op zaterdag zou een kleine
depressie nog voor een regenperiode kunnen gaan zorgen.

Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

19o

22

18o

19o

Min

13o

14o

15o

15o

Zon

85%

70%

65%

65%

Neerslag 40%

35%

65%

45%

zzw. 3-4

w. 4-5

wzw. 3-4

Wind

zw. 3
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Cinema night
Bij Laurel & Hardy in de Haltestraat
werd op straat film gekeken op een
scherm van 3 x 4 meter. Na afloop
bleef het nog lang gezellig…

Pop Up Zandvo
was een ware

Het door de gemeente georganiseerde
grotere evenementen, met één uitschie
Haringhappen. De vele andere evenemen
ingegeven door de wisselende weersoms
sfeerimpressie van het weekend.

Twee prijswinnaars van de verkiezingen om he
in the Dark Beach Volleybaltoernooi’, voldeden h
hadden. De hoofdprijswinnaar Movie on the Bea
telijke regelgeving dat activiteiten op het strand
geplande avonden op vrijdag en zondag te annu
geen restricties had opgesteld en er dus ook na m
echter niet meer dan 100 mensen op het evene

Haringhappen
Het wereldrecord werd verbroken
dankzij de vele enthousiastelingen.
Van vrij oud tot heel jong…

Foto: Wim Mendel

Volleybaltoernooi in het donker
Het ‘Glow in the Dark Beach Volleybaltoernooi’ was een super sportief en super gezellig treffen, georganiseerd door sportschool Fit at
the Beach uit de Paradijsweg. Niet minder dan 20 teams hadden zich
voor dit evenement aangemeld waarvan de teamleden allemaal in
reflecterende kleding speelden. Het werd een prachtig gezicht toen
het wat donkerder werd. Dit evenement was een derde plaats in de
verkiezingen meer dan waard!
Foto: Zandvoortfoto.nl

De (Ruil)winkel van Sinkel is een blijvertje
In het Pop Up Zandvoort Weekend heeft Mona Meier-Adegeest haar plan voor een
ruilwinkel handen en voeten kunnen geven. In Jupiter Plaza aan de Haltestraat kreeg
zij een tijdelijke ruimte ter beschikking om haar Ruilwinkel van Sinkel in te richten. Het
concept is eenvoudig en de opbrengst, exclusief de kostprijs, werd beschikbaar gesteld
aan twee Zandvoortse goede doelen: mensen met Alzheimer en kinderen met een
stofwisselingsziekte.
Bij dit concept is ‘van ruilen komt huilen’ geen optie. Men brengt iets in wat men kwijt
wil en neemt iets anders mee uit de winkel. Het moet natuurlijk qua kosten wel in verhouding met elkaar zijn. Bijbetaling kan en mag, en uiteraard kan ook tegen betaling iets
worden meegenomen. Voor een klein bedrag waren er kunstwerkjes te koop, gemaakt
door Alzheimerpatiënten. Dus met gesloten beurzen kon men in bezit komen van een
ander product wat je al zolang wilde hebben.
De grote wens van Mona Meier was om de winkel permanent, zonder huurkosten, in
Jupiter Plaza te mogen voortzetten. Dankzij de familie Bruynzeel is die wens uitgekomen,
de ruilwinkel blijft voorlopig open en wel op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
en zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Tevens worden er vrijwilligers gevraagd om de winkel
te ‘bemannen’. Tijdens de openingstijden kunnen ook goederen worden ingebracht.

oort Weekend
e belevenis

Foto: Zandvoortfoto.nl

Zandvoort Loopt
Zaterdagavond 23.30 uur gingen bij
Beach Club Tien tientallen hardlopers van start om over het strand
een parcours van 7 km af te leggen… in het donker!

Pop Up Weekend kende veel kleine en
eter: de wereldrecordpoging simultaan
nten kenden een wisselend succes, mede
standigheden. Deze pagina’s geven een

et leukste idee, het Haringhappen en het ‘Glow
helemaal aan de verwachtingen die ze gewekt
ach was echter genoodzaakt, door de gemeenom middernacht moeten zijn afgelopen, om de
uleren. Op de zaterdag, waarvoor de gemeente
middernacht mocht worden gedraaid, kwamen
ement af.

Zomer festival Zandvoort
Gezellige muziek, foodtrucks, kinderentertainment en een marktje.
Een hoop gezelligheid maar het zomerse weer bleef achterwege.

Kerkplein op stelten & Live achter de bar
Het evenement ‘Kerkplein op stelten’ had zondag duidelijk last van de
klimatologische omstandigheden. De spelletjes voor de kinderen, ’s ochtends, verliepen nog droog maar ’s middags kwam het op een gegeven
moment met bakken de hemel uit. Ook ‘Live achter de bar’, zaterdag op
het Gasthuisplein, had last van buien. Toch weerhield dat zangers als Mike
Daane (foto) er niet van om er een gezellig sfeertje van te maken.

Voor Zandvoort, door Zandvoorters
Rachel Moerenburg opende zaterdagavond in de Haltestraat het ‘Voor Zandvoort,
door Zandvoorters’-gebeuren, een samenwerkingsverband tussen café Neuf en
Chin Chin. Ze deed iedereen versteld staan met enkele lekkere, stevige, oude en
nieuwe rockballads. Een veelbelovend talent uit Zandvoort! De pauzes werden
opgevuld door een oude bekende: DJ Marco The Boer zodat het een doorlopend
feest bleef. Om 21.00 uur was het tijd voor ‘Parel aan de Zee’ met Patrick van Kessel
en Johnny Kraaijkamp jr. met medewerking van The Beach Pop Singers. Ook dit was
één groot feest. Deze Zandvoortse song is ook bedoeld voor het publiek, dat trots
en enthousiast stond mee te zingen. Het daarna volgende concert van VanKessel
Live was op zijn VanKessel’s: goede muziek met een onnavolgbare gitarist Ebe de
Jong. Het dak ging eraf in de Haltestraat!

Evaluatie
Het hele weekend zal nu door de gemeente geëvalueerd worden en
wellicht zal er een vervolg op komen in een andere setting. Er klonken
namelijk geluiden uit het publiek dat zoveel evenementen in één week-

Foto:Rob Bossink

end wel wat veel van het goede is. Door omstandigheden die gelukkig
niemand in de hand heeft, was er een beetje teleurstelling onder een
aantal ondernemers, die, op de langste dag van het jaar, wel wat mooier
weer hadden verwacht. Het is niet anders.
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Jeugdorkest gaf fantastisch Kerkpleinconcert
Het Kennemer Jeugd Orkest (KJO) onder leiding van Matthijs
Broers en fluitsolo van Mirna Ackers was op uitnodiging van
stichting Classic Concerts op 21 juni in de Protestantse kerk
aanwezig. Zestig jeugdige musici toonden dat jongeren
klassieke muziek kunnen waarderen en ook kunnen spelen.

Het jeugdorkest in de Protestantse kerk

posities bij ‘Riccercare’ die onderling tegenstrijdig zijn.

door Nel Kerkman

De opening van het Kerkpleinconcert begon verrassend. Twee
heerlijke Hongaarse walsen met
vervolgens muziek van de componist Hendrik Andriessen. Met
steeds een perfecte uitleg van de
dirigent Broers werd het publiek
gewezen op de bijzondere com-

In het volgende stuk, ‘Sympfonisch gedicht’ van de onbekende
Vlaamse componist Benoit, soleerde Mirna Ackers op dwarsfluit. Zij is prijswinnares van het
Prinses Christina Concours. Er
was een mooi samenspel tus-

sen haar en het orkest. Helaas
was juist tijdens dit spel de geluidsoverlast vanaf het Kerkplein
duidelijk in de kerk te horen. Het
was niet echt bevorderlijk voor
de concentratie van de musici.
Maar als volleerde professionals
lieten zij zich niet van hun stuk
brengen.
Na de pauze werd CappricioEspagnol van Rimsky Korzakov
gespeeld. De Spaanse invloed
was in het vierde gedeelte herkenbaar aanwezig met de hoorn
en trompet, daarna viool, fluit,
klarinet en harp, gesteund door
verschillende percussiebewegingen waaronder de castagnetten.
Als een Spaanse tornado kwam
het slotakkoord de kerk binnen:
wat een temperament! Maar de
koek was na een daverend applaus nog niet op. Als toegift
trakteerde het orkest op de
titelmuziek van Pirates of the
Caribbean 3: ‘At World’s End’. Een
spetterend slot met een terechte
staande ovatie.
Het was een groot plezier om
naar dit enthousiast spelende
jeugdorkest te luisteren.

Minions komen
naar Zandvoort!
Volgende week staat Circus Zandvoort in het teken van
de Minions. De grappige gele poppetjes veroveren Nederland en dus nu ook Zandvoort.
Minions is een Amerikaanse
3D-computeranimatiefilm uit
2015 en is een voorbode van en
tevens een terugblik op de films
Despicable Me en Despicable
Me 2, waarin de Minions, de gele
wezens en handlangers van Gru,
hun eigen avonturen beleven.
Tot en met 1 juli is de film te zien
op zaterdag 27, zondag 28 juni
en woensdag 1 juli om 13.30 en
15.30 uur. In de schoolvakantie zal
de film zelfs dagelijks te zien zijn.

Magic Mike XXL
Op donderdag 2 juli volgt een
nieuwe première, Magic Mike
XXL, met onder andere Channing
Tatum. Dit is het vervolg op de
succesfilm Magic Mike is vanaf
2 juli dagelijks te zien in de bios-

coop van Circus Zandvoort. De
ontvangst zal zijn in de vernieuwde en feestelijk versierde entree
en foyer van Circus Zandvoort.
Wil je alvast tickets kopen? Dat
kan via www.cinemacircuszandvoort.nl of aan de kassa van Circus
Zandvoort.

Kunst- en boekenmarkt
op het Badhuisplein

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort

Komende zondag, van 10.00 tot 16.00 uur, is er voor de

door Nel Kerkman en Martin Kiefer

tweede keer dit seizoen een cultureel marktje op het Badhuisplein. Kunstenaars en boekhandelaren uit het hele

Eerste steen
Manege Rückert
Naam
Locatie
Maker
Datum onthulling
Onthuld door
Bron

land komen met hun mooiste werken naar Zandvoort om
tentoon te stellen en te verkopen.

: Manege Rückert
: Heimansstraat 25
: Toon Lavertu
: 1 december 1988
: Sebastiaan Rückert
: ZN 1989-0979

Vijverpark
In 1968 begon Ben Rückert in het Vijverpark een
minigolf met daarachter een manege. Van huis
uit was hij groenteman. Rückert liep vroeger
langs het strand met een juk op zijn schouders
fruit te venten. In de duinen liepen zijn pony’s
rond, wat later uitgroeide tot zijn hobby en werk:
een paardenmanege. Eind 1985 werd een gedeelte van het circuitterrein en het Vijverpark
door de gemeente Zandvoort verkocht aan
Vendex en moest de manege van Rückert plaatsmaken voor de bouw van een bungalowpark.
Omdat er geen nieuwe locatie aanwezig was,
werd de manege verplaatst naar het duinterrein van de voormalige Jaap Kiewiet MAVO aan
de Sophiaweg. De manege was een grote tent
waarin de paarden waren gestald. Niet echt een
ideale situatie.

Naar duinterrein Heimansstraat
Pas op 1 december 1988 kon eindelijk de eerste steen gelegd worden voor de bouw van een

Kunst- en Boekenmarkt op Badhuisplein

nieuwe manege, gelegen in één van de laatste
stukken duingebied van de Heimansstraat. De
feestelijke opening werd in 1989 door burgemeester Rob van der Heijden verricht. In 1994
stopte Rückert als manegehouder en verhuurde
het bedrijf. Enkele jaren later kocht zijn zoon
William de manege terug. Nu is manege Rückert
uitgegroeid tot een uniek ruitersportcentrum.
De manege is ideaal gelegen, het grenst namelijk direct aan een ruiterpad, van waaraf diverse
ritten naar de fraaie duingebieden en het strand
eenvoudig bereikbaar zijn.

Er zal weer van alles op het gebied
van kunst en boeken te zien en
te koop zijn. Schilderijen in alle
kleuren en maten, van abstract
tot traditioneel. Maar ook zwart/
wit, pentekeningen, sieraden,
textiel en marmeren en bronzen
beelden zullen niet ontbreken op
deze kunstmarkt. De kunstenaars
staan zelf bij hun kraam zodat u
ze kunt vragen wat ze ertoe gebracht heeft juist dit kunstwerk
te maken en hoe ze het hebben
gemaakt. Ook komen een aantal
antiquairs naar Zandvoort om een

grote verscheidenheid aan boeken tentoon te stellen en mogelijk
te verkopen.
Voor liefhebbers van plaatjesalbums van Verkade, Hille en
Judaïca valt er ook zeker genoeg
te struinen, net als voor liefhebbers van stripalbums, romans,
detectives, kookboeken, literaire
werken en tuinboeken. En misschien is dat ene boekje wat u
uitgeleend hebt en nooit meer
hebt teruggekregen, wellicht hier
te vinden.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2015
Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 25 en de
verdere in week 25 door het college genomen besluiten zijn in
week 26 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Inwerkingtreding en vindplaats
De beleidsregel "Toetsingscriteria verblijfaccommodaties"
treedt in werking op 26 juni 2015. Vanaf die datum kunt u de
regeling inzien bij de centrale balie. De beleidsregel is tevens
te raadplegen op onze website www.zandvoort.nl > Bestuur
> Beleid en regels (beleidsstukken > Toerisme en economie).

Geen bezwaar en beroep
Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
bekend dat de volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit van het oprichten of veranderen van de inrichting hebben
gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet
milieubeheer.
• Azzurro, Schelpenplein 19
• Het drank en spijslokaal, Zeestraat 26
• Point 10, Badhuisplein 10
• Tent6, Strandafgang Paulus Loot 6

Vaststelling beleidsregel “Toetsingscriteria verblijfaccommodaties”
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat zij in haar vergadering van 16 juni 2015 de beleidsregel
“Toetsingscriteria verblijfaccommodaties” heeft vastgesteld.

Reparatie bevoegdheidsgebrek
Voormelde beleidsregel fungeert als toetsingskader voor nieuwe verblijfsaccommodaties die niet in het vigerende bestemmingsplannen passen en daardoor is een afwijkingsprocedure
vereist.
Het verlenen van een omgevingsvergunning (o.a. afwijken
van bestemmingsplan) is een bevoegdheid van het college
van burgemeester en wethouders, zodat de toetsingscriteria
van de Visie op verblijfsaccommodaties door het college had
moeten worden vastgesteld en niet door de gemeenteraad.
Hierdoor kleeft er een bevoegdheidsgebrek aan de Visie op
verblijfsaccommodaties.
Hiervoor genoemde bevoegdheidsgebrek is thans hersteld
door onderhavige bekendmaking en door de vaststelling van de
beleidsregel door het college van burgemeester en wethouders.

Paragraaf over strandbungalows komt vooralsnog te
vervallen
De beleidsregel “Toetsingscriteria verblijfsaccommodaties” is
vastgesteld met uitzondering van de paragraaf over strandbungalows (paragraaf 7.8.3).
Bij de toepassing van hiervoor genoemde paragraaf is geconstateerd dat, ten gevolge van de wetswijziging van 1 november
2014 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
het Besluit omgevingsrecht, niet langer wordt voldaan aan de
intentie van het amendement van de gemeenteraad van 24
september 2013, waarin is aangegeven dat voorafgaand aan
de realisatie van strandbungalows alle betrokkenen ter zake
worden geraadpleegd.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat tegen de beleidsregel “Toetsingscriteria verblijfsaccommodaties” geen bezwaar
en beroep kan worden aangetekend op grond van artikel 8:3
Algemene wet bestuursrecht.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 77b, aanleggen inrit, ingekomen 11 juni
2015, 2015-VV-095.
- Passage 18, plaatsen twee reclameschermen; - twee uithangborden; -een stickerplaat en menubord, ingekomen 17 juni
2015, 2015-VV-096.
- Hogeweg 46, plaatsen terrasafscheiding, ingekomen 16 juni
2015, 2015-VV-097.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen
van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Haltestraat 51, gedeeltelijk veranderen achterdakvlak, verzonden 16 juni 2015, 2015-VV-068.
- Brederodestraat 154, veranderen en vergroten gebouw, verzonden 16 juni 2015, 2015-VV-086.
- Marisstraat 7, plaatsen aanbouw, verzonden 19 juni 2015,
2015-VV-053.
- Zandvoortselaan 10, vergroten balkon achtergevel, verzonden
19 juni 2015, 2015-VV-084.

Bezwaarschriften
Participatie over paragraaf strandbungalows
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
dat een ieder in de gelegenheid zal worden gesteld om een
reactie c.q. zienswijzen in te dienen op het onderdeel strandbungalows.
Naar aanleiding van de ingezonden reacties c.q. zienswijzen zal
een nadere belangenafweging worden gemaakt en vervolgens
uiterlijk in het 4e kwartaal van 2015 een besluit worden genomen om al dan niet de toetsingscriteria over strandbungalows
op te nemen in de beleidsregel “Toetsingscriteria verblijfsaccommodaties”.
Wanneer participatie zal plaatsvinden en op welke wijze zal
nader worden bekendgemaakt in de Zandvoortse Courant.
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De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers
van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD).

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

Verkeersbesluiten
18 juni 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/
CT/2015/05/000120 voor Culinair Zandvoort. Het verkeersbesluit houdt in dat Gasthuisplein, Swaluëstraat en Kleine Krocht
afgesloten zullen zijn voor verkeer van woensdag 24 juni 2015
8:00 uur tot zondag 28 juni 2015 23:00 uur.
Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het gemeentehuis.

Aanpassing collectieve festiviteitendagen
De collectieve festiviteitendagen artikel 4:2 van de APV zijn
aangepast. Deze zijn nu:
11 juli 2015 (dit was: 12 juli), 8 augustus 2015, 15 augustus 2015,
29 augustus 2015, 19 september 2015 (dit was: 26 september
2015) en 31 december 2015.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Scholieren maken ‘Muziek om te delen’

Column

De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de Hannie
Schaftschool hebben meegewerkt aan een project van het
Teylers museum. Zij organiseren van 27 juni tot en met 25
oktober een speciale familietentoonstelling over muziekinstrumenten en muziekdragers: “muziek om te delen”.
de kinderen zelf mogen als een
echte kunstenaar hun eigen
werk en dat nog van 1100 andere kinderen van 16 verschillende basisscholen gratis komen
bewonderen. Het Teylers wemelt
deze zomer van de muziekinstrumenten en de leerlingen van de
Hannie Schaftschool zijn blij dat
ze hier aan mee hebben kunnen
werken.

Ultimate Experience
Pop-up weekend, voltooid wereldkampioenschap haringhappen en Max Verstappen in het
‘Italia a Zandvoort’ race-evenement aankomend weekend.
Zandvoort staat er weer goed
mee op de kaart!
Zelfgemaakte piano

Maar er is nog meer. Raceplanet,
het beste adres voor het allersnelste entertainment, wordt op
hun site gezegd. Het gaat er van
komen! Ik ben in mijn sas.
Deze donderdag staat een hoop
chroom en kleur met een flink
blok aan snuivende motoren
mij op te wachten op het circuit van Zandvoort. We zullen
met een groep van 15 man om
beurten plaats mogen nemen
in (zonder selectieve keuze) een
Lamborghini, een Aston Martin
en een Porsche. Gewaagd mag
ik daarna in een Formule wagen
rijden, sideway’s mee driften en
een dragrace voltooien. Alsof het
allemaal nog niet gek genoeg is,
zal ik afsluiten met een slalom,
slippen, een kartronde en 4x4
rijden. De dag zal enerverend
zijn! Met spinnende banden aan
de start?
Ergens is het begrijpelijk dat ik
in ons dorp als Scharrekop geboren ben. Een dorp dat in één teug
genoemd mag worden met het
strand, de boulevard, exclusieve
etablissementen maar zeker zo
ook met het circuit! De kracht, de
passie, de snelheid, identificeert
dit met onszelf? Als ik in de duinen loop en die enkele keer de
motoren hoor ronken, voelt dat
niet vreemd, zoals een verkoopster mij in de Just Brands Store
twee weken geleden liet weten,
maar gek genoeg juist vertrouwd
geborgen. De milieutechnische
aspecten even achterwege latend. Misschien omdat het mijn
thuisbasis is. Misschien omdat ik
ben opgegroeid met avontuurlijke verhalen over toen…
Het is en blijft een stukje bestaan
van Zandvoort. Angst heb ik niet,
maar een beetje gezonde spanning toch wel. Het wordt kicken
en pronken, en wie weet wat
nog meer. Om 18.30 uur zal ik
er enigszins verkreukeld aan
toe zijn, Maar ongetwijfeld
wel met een onvergetelijk
avonturistisch vermogen
op mijn netvlies. En een
wolkje rook uit mijn kont.

Mandy Schoorl

Het enige dat de kinderen kregen van het museum was een
klein kartonnen doosje. Met materialen van school en hun fantasie mochten ze in tweetallen een
muziekinstrument ontwerpen.
Het resultaat is museumwaardig
geworden: van piano tot xylofoon en van gitaar tot draaitafel.
Nu mag natuurlijk iedereen deze
expositie komen bekijken, maar
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ZO MOOI KAN EEN FIETS LOPEN. DOE JE VOORDEEL MET DEZE AANTREKKELIJK
GEPRIJSDE ELEKTRISCHE FIETSEN VAN GIANT.

GOED BEOORDEELD DOOR DE
CONSUMENENBOND!

TOT WEL 250 KILOMETER*
2 ACCU’S (VAN 400WH)
COMPACTE, STILLE MOTOR

ijsd!

Zeer scherp gepr

€ 2.399

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

stas
Gratis FIet
,95
t.w.v. € 69
Ease-E 1

Innovatieve sensoren voor de trapondersteuning, eenvoudige bediening en een automatische
kettingspanner: de Giant Ease-E rijdt heerlijk soepel.
Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met rollerbrake
remmen en verende voorvork en zadelpen voor
extra comfort. Met uniek dubbele accu systeem
(800 Wh) voor een actieradius tot 250 km*

26,4 kg (excl. accu)

Gewicht:
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De Giant Ease-E met compacte, stille voornaafmotor biedt veel
fietscomfort. Deze fiets voelt zich thuis in de stad, maar ook
daarbuiten.

€ 250 inruilkorting!
van € 1.999

€ 1.749

Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met rollerbrake remmen
en verende voorvork en zadelpen voor extra comfort.
400 Wh accu voor een actieradius tot 120 km*
250
250
Gewicht:
23,9 kg (excl. accu)
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Kelly Steen
Bedankt al haar persoonlijke
sponsoren voor het afgelopen jaar
en hoopt volgend jaar ook op zo
een top seizoen!
Arnold Nijkamp van Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Roel van de Heuvel van HBR Adviescentrum
Dennis en Nigel Berg van Berg Totaaltechniek
Patrick Berg van De Zeemeermin
Arlan Berg van Berg Vis
De heer Balkenende van Bruna Balkenende
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*De opgegeven afstand geeft een indicatie van de maximale actieradius onder de meest gunstige omstandigheden. De gecommuniceerde adviesprijzen zijn exclusief afleverkosten en eventuele verwijderingsbijdragen. Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Giant houdt zich echter het
recht voor specificaties, prijzen, leverbaarheid en kleur zonder aankondiging te wijzigen. Druk- en spelfouten voorbehouden. De voorraad op de winkelvloer van de Giant-dealer kan afwijken met afgebeelde producten in de folder. De acties met fietsen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en hiervoor geldt
op = op! Acties zijn geldig vanaf 22 juni tot en met 4 juli 2015.

NU VOORDELIG
ELEKTRISCH
OPSTAPPEN.
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10 jarige bestaan van de Zandvoortse Courant gaan wij regelmatig terug in
de tijd om te kijken wat er tien jaar geleden in de krant stond. Deze keer blikken we terug
naar aanleiding van het artikel ‘Nieuwe dagbesteding Nieuw Unicum’ uit juni 2005.

Nieuwe dagbesteding Nieuw Unicum
Op 18 juni 2005 werd de nieuwe dagbesteding ‘dier en
tuinderij’ officieel geopend bij Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan. Om het plan te realiseren werd er
een bouwaanvraag bij de gemeente ingediend voor
een houten blokhut. Dit gebouw ligt centraal, dichtbij
de tennisbaan en bij de woningen van de bewoners en
heeft daardoor een goede sociale controle. De cliënten
genieten al 10 jaar van deze dagbesteding.

Natuurlijk werd het 10 jarig bestaan op 18 juni jl. feestelijk gevierd. Waarbij de cliënten door
medewerkers en vrijwilligers
van de dagbesteding getrakteerd werden op hamburgers,
er was een echte DJ, een loterij en ijsjes met als hoogtepunt

het palingroken.
Met ondersteuning van vrijwilligers en medewerkers van
de dagbesteding verzorgen
de cliënten in ploegendienst
zelf de dieren. Zo worden de
hokken schoongemaakt, de

dieren gevoederd en ’s avonds
moeten de kippen weer in het
binnenhok. De kleine veestapel bestaat uit geiten, 2 kleine
hangbuikzwijnen, Spekkie en
Zwoertje geschonken door
de Mariaschool, en kippen die
continu in een omheind buitenterrein mogen lopen. In de
blokhut ‘De Boerderij’ zijn hokjes waarin cavia’s, chinchilla’s,
degoe’s (knaagdiertje uit Chili,
red.) en konijntjes zitten. De
hokken zijn op rolstoelhoogte
en de verzorger kan overal
gemakkelijk bij. Een keer per
maand is er een leuke activiteit in de boerderij ‘hond op
de koffie’. Vrijwilligers van het
dierentehuis Kennemerland
komen met een hond langs
zodat cliënten het dier kunnen aaien en knuffelen. In ruil
daarvoor sponsort Stichting
Vrienden van NU een jaar een
hondenhok. In de 10 jaar is ‘De
Boerderij’ uitgegroeid tot een
niet weg te denken dagbesteding waar een ieder veel plezier aan beleeft. Want niets is
fijner om, naast dat je zelf goed
wordt verzorgd, ook eens zelf
iets te verzorgen.

Tandem fiets geschonken
aan 8Sprong bewoners
Zaterdag 6 juni vond weer de jaarlijkse Strandbridgedrive plaats. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel
en dit jaar was dat een tandem fiets voor de bewoners
van wooncomplex Zorg aan zee.

Sidney en Bianca kwamen de tandem fiets ophalen

De Stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten (SZBA) doneert elk
jaar een aanzienlijk bedrag van
de inleg aan kleinschalige goede doelen in en om Zandvoort.
Begin 2015 ontving het 25-jarige ZFM al een bijdrage van €
1000 en Kampeervereniging
Strandgenoegen kreeg ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan
€ 500.
“Van de vereniging ‘Zorg aan Zee’
ontvingen wij het verzoek om
hulp voor de aanschaf van een
tandemfiets. Diverse bewoners
van de 8Sprong in de Poststraat
zijn namelijk niet in staat om

zelfstandig te fietsen, maar met
een tandem fiets kunnen zij samen fietsen met een begeleider.
SZBA was gaarne bereid om een
bijdrage te leveren, maar ook
wij schrokken van de aanschafprijs. Mede door de geweldige
sponsoring van Mark Rasch van
Wielersport Versteege kon de
tandem toch worden aangeschaft”, aldus Erna Meijer namens
de organisatie.
Bewoonsters Bianca en Sidney
namen met heel veel plezier
de prachtige fiets in ontvangst.
Een mooi slot van een geslaagd
bridgefestijn.

(advertorial)

De uitvaartwinkel van Troupin
In een huiselijke sfeer geadviseerd en geïnformeerd
worden of een uitvaart (voor)bespreken. Met de opening van de uitvaartwinkel van Troupin Uitvaartzorg is
dat nu mogelijk.

Troupin Uitvaartzorg en Gedenkmonumenten

In de etalage van de uitvaartwinkel staat de inmiddels beroemde
Regiokist, een kist vervaardigd
van hout uit deze regio. In de
winkel staan urnen, as-sieraden
en gedenkmonumenten tentoongesteld.

“Met deze winkel willen we de
drempel naar de uitvaartwereld
verlagen”, legt Guy Troupin uit,
“in onze uitvaartwinkel is iedereen altijd welkom. We schenken
een kopje koffie en nemen uitgebreid de tijd om alles omtrent

een uitvaart te bespreken. Er is
rondom uitvaarten namelijk veel
meer mogelijk dan men over het
algemeen denkt. Wij verzorgen
en regelen de uitvaart en geven
nazorg, maar bieden meer dan
alleen dat. Wij noemen dat een
‘uitvaartbeleving’. Dat wil zeggen
dat we bijvoorbeeld ook bijzondere locaties aanbieden waar de
plechtigheid kan plaatsvinden.
Om een idee te krijgen laat ik in
de uitvaartwinkel op een beeldscherm zien dat het bijvoorbeeld
ook mogelijk is om een plechtigheid bij locaties als een voetbalclub of bij een molen te laten
plaatsvinden.”

Niet alleen honden en katten zoeken een nieuwe baas maar ook
de konijnen in het asiel willen heel graag een eigen plekje. Zij
zoeken een fijn huis met een tuin waar ze lekker buiten kunnen
wonen; het liefst met een passend soortgenootje want konijnen
zijn graag samen. Op dit moment zitten er zo’n 8 konijntjes in het
asiel te wachten op een eigen huis, allemaal hebben ze zo hun
eigen karakter. Er zit dus vast wel een leuk konijn bij die bij u of
uw konijn past. Kom eens langs om kennis met hen te maken. En
vergeet dan niet om even een lekker worteltje mee te nemen:
daar zijn ze gek op! Tot snel.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet:
www.dierentehuiskennemerland.nl.

De uitvaartwinkel is te vinden aan
de Vergierdeweg 288 in Haarlem
en is geopend op dinsdag van
t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
en op afspraak. Het melden van
een uitvaart kan 24 uur per dag
en zeven dagen per week via tel.
023-5326013. Kijk voor meer info
op www.troupin.nl.
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Zandkorrels
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Zaalvoetbal
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor
schoonmaakwerk bij
u thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen! Het leven
krijgt dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min).
Bij vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd is in het
verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

RKD Klussenen
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750

....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................
TKRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Opslagruimte te
huur aangeboden
in Zandvoort-Noord
voor uw inboedel en/
of andere materialen.
Totale opp. 100 m2
maar kan ook in
gedeeltes van 10 m2.
Voor info kunt u
bellen naar
06-47903770.

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toernooiwinst voor
Berg Totaaltechniek
Voor het tweede jaar in successie heeft het
zaalvoetbalteam van Berg Totaaltechniek het
Sportcafé Zaalvoetbaltoernooi op zijn naam
geschreven. De Zandvoortse voetballers waren in de laatste wedstrijd van het toernooi, de
finale om de Eredivisie, met 7-4 te sterk voor
Sack Time.

Coach Abrahim El Bakkali (l.) nam de bekers in ontvangst

De finaleavond van het toernooi begint sinds een paar
jaar met de strijd om de Sportiviteitsprijs. Dit jaar werd
de wedstrijd gespeeld tussen café De Klikspaan en De
Elite. De ervaren ‘oude’ rotten van De Elite kwamen laat
op stoom maar wonnen duidelijk met 4-6. In de kamp
om het kampioenschap van de Hoofdklasse kwam de
winnaar van de Sportiviteitsprijs 2014, café Fier, uit tegen Airforce. Het eveneens ervaren team van café Fier
won met overmacht. Uiteindelijk bleef de stand staan
op 10-2 en had het café uit de Haltestraat zijn derde
grote prijs van het seizoen te pakken. De wedstrijd om
de titel in de Eerste Klasse was een spannende. Het
team van Barry Paap/Alexander Hoeve was met 8-6
te sterk voor De Loods. De wedstrijd werd met nog 9
minuten te gaan gestaakt omdat een van de teams,
na een rode kaart voor een van hun spelers, niet door
wenste te gaan. Na veel geharrewar werd besloten om
alsnog een eind aan deze wedstrijd te maken maar toen
had de tijd al behoorlijk lang stil gestaan. Barry Paap/
Alexander Hoeve was uiteindelijk met 8-6, na met 5-1
voorgestaan te hebben, de winnende partij.
Berg Totaaltechniek is een feest om naar te kijken. Jonge
spelers, die hun roots allemaal in Zandvoort hebben liggen maar elders (veel) hoger spelen, zijn een waar lust
voor het oog. Jonglerend en toverend met een bal moet
de tegenstander bijkans knetter gek worden. Snelheid
is het toverwoord voor deze balkunstenaars. Maar tegenstander Sack Time, met coach Henk Bos, heeft ook
een aantal van dit soort voetballers in de gelederen. Zo
ontstond zaterdagavond een alleraardigste wedstrijd
met hoogstaand zaalvoetbal. Berg Totaaltechniek trok
voor het tweede jaar na elkaar weer aan het langste
eind en won de grote beker en de wisselbokaal. Coach
Henk Bos werd als ‘Coach van het Toernooi’ gekozen en
keeper Jessie Molenaar van Berg Totaaltechniek werd
de beste keeper van het toernooi. Zijn team heeft gemeld dat het volgend jaar weer deel zal nemen en dat
zij van plan zijn om de wisselbeker, na drie keer achter
elkaar gewonnen te hebben, voorgoed mee naar huis
te nemen.
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Autosport

Judo

Max Verstappen krijgt hoofdrol
tijdens Italia a Zandvoort
In april was Max Verstappen op het Zandvoortse circuit aanwezig om zijn komst al aan te
kondigen. Dit weekend is het dan zover. De jongste Formule 1 coureur ooit zal komende
zondag vier keer een demonstratie gaan geven tijdens Italia a Zandvoort. Dat doet hij
niet alleen want ook vader Jos zal, net als Jan Lammers en Arie Luyendijk, een aantal
ronden op de baan te zien zijn.

Zandvoorts onderonsje
Afgelopen zondag liep het Kennemer Sportcenter in Haarlem weer vol voor het jaarlijkse clubkampioenschap judo
van Kenamju. Het toernooi is onder andere bedoeld om kinderen bekend te maken met wedstrijdjudo en staat hoog
aangeschreven onder de kenners. Judoka’s tot twaalf jaar
uit de regio, waaronder uit Zandvoort, streden in verschillende leeftijd- en gewichtsklassen om de prijzen.

Drie Zandvoortse talenten

Jos en Max Verstappen geven zaterdag samen met Jan Lammers en Arie Luijendijk een signeersessie op het Raadhuisplein

De vier heren, allen met een formule 1 verleden, zullen zaterdag
gezamenlijk acte de presence
geven tijdens een ‘meet & greet’
op het Raadhuisplein. Het plein
wordt vanaf 20.00 uur tijdelijk omgedoopt tot rennerskwartier, waar
de rijders hun handtekeningen
uitdelen en graag met alle fans op
de foto gaan. Bovendien zal Max
Verstappen daar de motor van zijn
Italiaanse Formule 1-auto starten
wat de harten van de raceliefhebbers ongetwijfeld harder zal doen
kloppen.

dat de naam heeft van de belangrijkste sponsor van Scuderia Torro
Rosso, Red Bull in Oostenrijk, is dat
toch een prettig weerzien met het
Nederlandse publiek. Zondag zal
de jongeling zeker niet met deze
Formule 1 wagen gaan rijden maar
met een, niet minder imposante,
bolide van enkele jaren terug.
Tussen de Formule 1 demonstraties door zullen ook andere rijdersparades te zien zijn en zullen ook
weer de Vespa’s een aantal ronden
over het circuit rijden.

Verstappen

In de kantlijn van Italia a Zandvoort zal ook de Zandvoortse
9-jarige Lester Ellenkamp op het
Zandvoortse duinencircuit zijn debuut maken. Hij zal in zijn 4-takt
Parolin Rocky-kart van start gaan

Het afgelopen weekend heeft Max
Verstappen tijdens de Grand Prix
in Oostenrijk vier punten weten
toe te voegen aan zijn totaal. Met
een achtste plaats op het circuit

Karten

en daar kijkt Lester reikhalzend
naar uit. Op dit moment rijdt hij
het Nederlands Kampioenschap en
komt uit voor Swarttec Motorsport.
Verstappen is zijn grote voorbeeld.
Bijzonder zijn de ‘Competizione
demo’s’ waar verschillende Italiaanse raceauto’s uit verschillende raceklassen te zien zullen zijn.
De Ferrari Club Nederland pakt
weer als vanouds groots uit met
honderd wagens. Deze zullen te
zien zijn in twee ‘Ferrari Only demonstraties’. Er omheen zijn zoals
gebruikelijk de Italiaanse randverschijnselen zoals automobilia
en eten en drinken. Nieuw dit jaar
is dat ook in en rond het centrum
en de boulevard het hele weekend Italiaanse bolides te bewonderen zijn.

Zaalvoetbal

SV Zandvoort trekt nieuwe
‘oud’-spelers aan voor volgend seizoen
SV Zandvoort heeft zich weten te versterken met een
aantal nieuwe ‘oud’-spelers. Komend seizoen zullen vijf
nieuwe spelers zich melden bij de trainingen van trainer/
coach Laurens te Heuvel. Opvallend is de naam van Milan Berck Beelenkamp. De oud-prof komt oorspronkelijk
uit Zandvoort en is weer terug op het oude nest.
De 37-jarige Berck Beelenkamp
heeft in het seizoen ’96-’97 twee
wedstrijden in de hoofdmacht
van Ajax gespeeld, maar vooral
De Graafschap en KHFC Haarlem
hebben een aantal jaren van zijn
kwaliteiten gebruik gemaakt. In

het seizoen 2010-2011 speelde
hij in de Topklasse voor SV ARC
en daar sloot hij zijn 14-jarige
profcarrière af. Berck Beelenkamp
komt over van het IJmuidense
Stormvogels waar hij in de amateurs speelde. Mitchell Luiten

komt van Rijnsburgse Boys en
oudere broer Justin komt van BVC
Bloemendaal. De roots van beide
spelers ligt bij SV Zandvoort dus
zijn zij ook weer terug van weggeweest. Ricardo Keur en Melvin
Koelemeij hadden hun kicksen
al aan de wilgen gehangen maar
willen weer gaan spelen.
De mogelijkheden voor Ten
Heuvel worden komend seizoen
dus flink uitgebreid, want niemand van SV Zandvoort gaat
verhuizen naar een andere club.

In de zwaarste gewichtsklasse
deden vier Zandvoortse judoka’s
mee. Plaatsgenoten Ayoub El
Gourari en Kaylie Nuijten moesten in de finale uitmaken wie zich
kampioen 2015 in deze categorie
mocht noemen. Na een gelijk opgaande partij moest een ‘Golden

Score’ de beslissing brengen, waarbij El Gourari met overwinning
aan de haal ging. Diordi Hartgers
maakte het Zandvoortse feestje
op het podium compleet door als
‘recreant’ onder de wedstrijdjudoka’s de vierde Zandvoorter, Sverre
Damhof, te verslaan.

Voetbal

Kelly Steen gepromoveerd
De Zandvoortse doelvrouw Kelly Steen is na het spelen van
nacompetitie met haar team Jong Telstar gepromoveerd
naar de Hoofdklasse. Daarnaast heeft zij al zeven wedstrijden op de bank bij het eerste dames elftal van de BVO Telstar uit Velsen gezeten.
Dit seizoen heeft zij dermate goed
gepresteerd, dat hoofdtrainer
Gideon Dijks heeft besloten haar
als reserve keepster in zijn selectie
op te nemen. Door haar prestaties
is haar positie binnen het U19 elftal van de KNVB niet meer omstreden. Ze heeft een aantal wedstrijden in het buitenland gespeeld

en een stage in Portugal gevolgd.
Haar team mist door bepaalde beslissingen van de FIFA en de UEFA
helaas het EK dat deze zomer in
Israël wordt gespeeld. Komend
seizoen hoopt Steen een aantal
wedstrijden in de Dames Eredivisie
te kunnen spelen en daar veel van
te kunnen leren.

Adverteerders
Administratiekantoor K. Willemse
Auto Strijder/ ASN
Vermaire Haarlem
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Café Neuf
Circus Zandvoort
Direct Account
Dorsman Assurantiën
Fietswereld Zandvoort
Greeven Makelaardij
Het Pakhuis
Huberts Huiswerkbegeleiding
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service

Mediamarkt
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Praktijk Schelpenplein
Rosier Coaching
Sea Optiek
SKiP
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Swingsteesjun
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Van der Valk Notariaat
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Waarin een klein dorp GROOT kan zijn!

feliciteren de Zandvoortse haringventers
Patrick Berg (De Zeemeermin)
Arlan Berg (Berg Vis)
Boudewijn van den Burg (Boudewijn’s Visservice)
Jaap Kroon (Kroon Vis)
Zaterdag 13
juni
vanaf
14:00
John
van
Dam (Van
Damtot
Vis)18:00 uur
Arie Guijt (Guijt Visspecialiteiten)
Mark Drommel (Vis van Floor)
alsmede de Zandvoorters én de vrijwilligers
met het veroveren van het Wereldrecord Haringhappen,
gevestigd op vrijdag 19 juni 2015 op ons Raadhuisplein
en opname in het Guinness Book of Records.
Een prachtig staaltje Zandvoortpromotie door samenwerking!

‘Zet deur, manne!’
Familie Molenaar

Thalassa

Strandpaviljoen 18 • Boulevard Barnaart
Zandvoort aan Zee
T 023- 571 5660
www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl
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Ahoi

Strandpaviljoen 19 • Boulevard Barnaart
Zandvoort aan Zee
T 023 571 2633
www.ahoi.nl • info@ahoi.nl

Zandvoort app

Reclamezuilen

Vlaggen - Drukwerk

Videoproducties
www.beachpromotion.nl - info@beachpromotion.nl
06-83543588

RENT A BIKE
TEAM IN ACTION

PALACE HOTEL

STATION NS

Het eerste jaar! Na een winter vol voorbereiding, zijn we dit jaar gestart met “Aan Zee, strandclub 12”.
Ons motto? Voel je thuis Aan Zee, met mooi én met slecht weer, een plek om te relaxen, waar
je lekker kan eten en drinken en kan genieten van een ouderwets dagje strand anno nu!
Onze doelgroep? Mensen die genieten van het moment – én die een ander ook een fijne dag gunnen!

Op de kaart Aan Zee staat voor elk wat wils qua smaak en
prijs. Daarnaast hebben we diverse wisselende specials. Elke
maandagavond serveren we ‘Bewust Aan Zee’. Een hoofd- en
nagerecht voor € 12,50 van bewuste producten die samen een
heerlijke maaltijd vormen. Vooraf kan je meedoen met een
Powerflow sessie van Mariecke Fransen (www.mindyoursteplifestyle.nl).
Onze aparte locatie ‘het Strandhuis’ is heel geschikt om in
huiselijke kring een feestje te geven, een privé etentje te houden
of om te brainstormen. Het uitzicht op zee verveeld nooit!
Tot ziens Aan Zee, Marcel en Barbara.

Openingsactie Aan Zee:
• gebruik van een strandbedje,
toilet én een kopje koffie/ thee
€ 6,00 per dag óf
• een seizoenkaart voor € 65,00
hiervoor kan je gedurende het
hele strandseizoen gebruik maken
van een strandbedje, toilet, 10%
korting op alle drankjes en schepijs,
en extra korting acties.

Aan Zee strandclub 12 Boulevard De Favauge 12 M 06 31 007 600 www.aanzee12.nl info@aanzee12.nl
strandkrant.indd 1

21-04-15 16:30

Latino muziek, tapas,
cocktails, palmbomen,
loungebanken...
Aan elk detail is gedacht!
Dé perfecte locatie voor
een heerlijke dag strand,
feesten en partijen.

Strandpaviljoen 15
Zandvoort
T 023 571 27 88

Mango’s Beach Bar zit ook in Frankrijk en Oostenrijk,
maar binnenkort opent een tweede Mango’s in Nederland!
Like ons op Facebook en blijf op de hoogte!

W W W . M A N G O S B E A C H B A R . N L

strandpaviljoen 18 | www.thalassa18.nl
Zandvoort aan Zee
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Bij Thalassa natuurlijk,
het beste visrestaurant
op het strand van Nederland.
Bei Thalassa natürlich,
das beste Fischrestaurant auf
niederländischen Stränden...
At Thalassa’s of course,
the fabulous ﬁsh restaurant
situated on the beach!

Strandpaviljoen Thalassa
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
2041 KB Zandvoort aan Zee

T 023 - 571 56 60

Duurzaamheid en milieubewustzijn: bij Thalassa
een vanzelfsprekendheid.

G R A N D - C A F É • FA M I LY- R E S TA U R A N T • B E A C H C L U B • L I G B E D D E N V E R H U U R

“een gezellig Grand-Cafe aan zee”
Zandvoorts horeca-familiebedrijf sinds 1946

Boulevard Barnaart 21 - 2041 JA Zandvoort. (direct onder Center Parcs hotel)
t. 023 - 571 23 86 - e. info@strand21.nl - www.strand21.nl

gezellig
borrelen

verrassende
lunches

heerlijk
dineren

gewoon
genieten

DRANKJES V.A. € 2,00

LUNCHGERECHTEN
V.A. € 2,00

RUIME KEUZE !!
25 HOOFDGERECHTEN
V.A. € 12,50 (KIDS V.A. € 4,-)

ZON, ZEE EN STRAND
GRATIS

(KIDS V.A. € 0,80)

2005 2015

10
jaar

11e jaargang • week 27 • 2 juli 2015

3

5

Actie

Route

Burgemeesters
willen Den Haag
wakker schudden

11

Looproute
treinreizigers
richting strand

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Kunst
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Sport

Schilderijen van
Jan Drommel
voor gemeente

Max Verstappen
zette Zandvoort
op zijn kop

oplage 9.500 exemplaren

Max Verstappen
grote publiekstrekker

www.zandvoortsecourant.nl

‘Lekkerste weekend’
was weer heerlijk

Op het bordes van het raadhuis introduceerde burgemeester Niek Meijer zaterdag-

De 7e editie van Culinair Zandvoort trok vele lekkerbek-

avond voor een vol Raadhuisplein Max en Jos Verstappen, Jan Lammers en Arie Luyen-

ken weer naar het Gasthuisplein. Drie dagen lang kon er

dijk. De vier bekende autocoureurs, allen met Formule 1 ervaring, namen het enthou-

worden genoten van de heerlijkste gerechten, in kleine

siasme met zichtbaar genoegen in zich op.

porties bereid door Zandvoortse horecagelegenheden.

Eten, drinken en genieten | Foto: Rob Bossink

Geduldig gaven Max en Jos Verstappen iedereen die dat wilde een handtekening | Foto: Chris Schotanus

BIJ AANKOOP VAN
EEN RAY-BAN OF
PERSOL ZONNEBRIL
KRIJGT U ENKELVOUDIGE
ZONNEGLAZEN OP
STERKTE GRATIS
Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

Na een kort interview met de
grootste publiekstrekker, huidig
Formule 1 coureur Max Verstappen, namen de vier mannen alle
tijd voor een handtekeningensessie en geduldig gingen ze
op de foto met iedereen die dat
wilde. Toen de Formule 1 bolide
die ze hadden meegebracht
ook nog werd gestart, konden

de fans hun geluk helemaal niet
meer op.
Een dag later zou het viertal een
hoofdrol vervullen tijdens Italia a
Zandvoort. De zondag werd één
groot feest voor de circa 31.000
toeschouwers op het Zandvoortse duinencircuit. Meer hierover leest u op de sportpagina.

ZANDVOORT

www.seaoptiek.com

Lekkerste weekend

‘Volgens mij wordt het
komend weekend ook
best lekker hoor’

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

Traditiegetrouw is het een Zandvoortse aangelegenheid, met
een hoog ons-kent-ons gehalte,
maar ook toeristen weten de weg
naar ‘het lekkerste weekend van
Zandvoort’ te vinden. Sommigen
hadden zelfs speciaal voor dit
evenement een kamer geboekt
in Zandvoort.
Dit jaar profileerden 8 restaurants,
4 strandpaviljoens, 2 dessertverzorgende ondernemers en een
koffiebar zich op het Zandvoortse
feestplein. Ze haalden alles uit
de kast om hun gasten exquise
gerechtjes te serveren, indien
gewenst gecombineerd met de
mooiste wijnen. Zo kon iedereen
zich een beeld vormen van hetgeen zij, ook de rest van het jaar,
te bieden hebben.
De smaakindrukken waren zeer
divers, net zoals de gerechten.

Er was één Gemeenschappelijke
Deler: alles was van topkwaliteit.
Die kwaliteit zat ook in de organisatie. Het evenement was tot in de
puntjes goed geregeld. Er waren
dan ook circa 100 vrijwilligers actief vóór, tijdens en na het evenement. Volle vuilnisbakken werden
snel geleegd, tafel met achtergelaten gebruikt serviesgoed werd
direct leeggeruimd. Een dikke
pluim dus voor de organisatie,
die sinds de eerste editie in 2007
onder leiding staat van de familie
Lemmens.
Scouting St. Willibrordus/Stella
Maris was dit jaar het goede doel.
De overtollige Scharrekoppen
die na afloop konden worden
ingeleverd gaan naar deze club.
Terecht, ook omdat bij de schoonmaakploeg veel scoutingleden
meewerken aan het succes van
Culinair Zandvoort.

Van 6 juli 2015 t/m 10 juli 2015 worden de GFTrolemmers schoongemaakt. Laat uw rolemmer na het
legen staan totdat de schoonmaakploeg is geweest.
Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn.
Gemeente Zandvoort

023-8885588
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tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Waterstanden
Dankbaar voor de liefde waarmee zij ons omringde
is rustig ingeslapen onze lieve en belangstellende moeder
en trotse oma

85x124 mm

Johanna Jacoba Cornelia de Jong - Barens

- Joop weduwe van Han de Jong
Amsterdam, 19 januari 1926

Haarlem, 23 juni 2015

We zullen haar schaterlach missen.
Harry en Anouk
Bas en Jenny
Daan en Nina
Joke en Hans
Eline
Marloes
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Thuiszorg Zandvoort, Team Noord voor hun liefdevolle
verzorging en aandacht.

music | food | drinks | beach hideaway
saturday 25-07

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Correspondentieadres:
Joke Ravensbergen - de Jong
Fahrenheitstraat 46
2041 CJ Zandvoort

DJ’s

GOSTO

Guy Troupin
phil horneman
(wicked jazz sounds)

FEIERTAG

Eigenaar van Troupin Natuursteen en
dj guzz | mike van loon
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
roberto davinci
tenfold
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten m
bieden dan
gedenkmonumenten
early yoga | sushi bar | OYSTERBAR
| asian
ﬁngerfood en asbestemm
Iedereen
heeft recht
whiskey bar | Gin & tonic
bar | healthy
shakesop een waardig afscheid wa
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen i
shoe-art | massage
and manyvan
more...
en| wensen
de nabestaanden. Om dit mogelijk te
ikearly
de eerste
tickets -incl. free Gin&Tonic- € 10,00 heb
- limited
yoga ticketuitvaartwinkel
incl. lunch € 30,00 van Haarlem geope
ajuma - paulus loot boulevard
2 - zuidstrand
ontvangen
u in- zandvoort
een ongedwongen huiskamersfeer.
www.ajuma.nl/summerfestival
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitv
regelen, te bekijken
te ontdekken. Ik sta sam
HOOG Laag te HOOG
Laag en HOOG
mijn professionele team altijd voor u klaar.
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Wegens groot succes op
Culinair Zandvoort menu:

Uiteindelijk vallen oude bomen óók om.

€ 29,50 p.p.

Bedroefd om zijn overlijden, maar dankbaar dat verder lijden
hem bespaard is gebleven geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Theodore Hendrik van de Poll
Theo

Duo van dun gesneden cajunkipfilet
en huisgerookte carpaccio
met truffelolie en tte de moine

in de leeftijd van 98 jaar.

❖

weduwnaar van Loes van de Poll - de Laat

Gamba's uit de wok
met koriander, knoflook en rode peper
of
Ossenhaas gemarineerd
met een jus van champignons, paprika en spek

Dick
Alexander en Daniëlle, Bart
Julien en Tera, Vica
Didier
Theo en Tineke
Olaf, Justin
Sabine en Franklin, Dolores, Leonore

❖
Chocolademousse

Zandvoort, 25 juni 2015
Correspondentieadres:
Th. van de Poll, De Zevenhoeven 28, 1963 SG Heemskerk

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Colofon

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

UIT VA ART VERZORGING

Overige dagen op afspraak.

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Burgerlijke stand
20 JUNI -26 JUNI 2015
Overleden:

R
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0 5 . 2 6 09.55 1 7 . 4 5 22.35

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Scheffer, Magdalena, geb. 1920
Kanger, Aafke, geb. 1925
IJssennagger, geb. van Kalken, Cornelia, geb. 1927
van der Putten, geb. Witteman, Helena Theresia, geb.
1927
de Jong, geb. Barens, Johanna Jacoba Cornelia, geb. 1926
2

live

Guy Troupin

Overlijden melden?

Even voorstellen...

72x100 mm

Even voorstellen...
Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met
mijn professionele team altijd voor u klaar.

10:30 - 22:00

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur dr T.G. van der Linden.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastoor B. Putter

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastor-diaken G.J. v.d. Wal

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Evangelische Gemeente “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken , Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Burgemeesters sturen Den Haag een ansichtkaart
Zandvoort hebben afgelopen maandag elk een ansichtkaart met vakantiegroeten gestuurd naar de politiek in
Den Haag. Het zijn geen normale vakantiegroeten: de
kustgemeenten laten zich niet zomaar met een kluitje in
het riet sturen, is de boodschap.

Burgemeesters sturen ansichtkaarten met een boodschap

De vier gemeenten weten dat
de windmolenparken die vlak
voor de deur moeten gaan verrijzen, desastreuze gevolgen zullen hebben voor de economie in
hun respectievelijke gemeenten.
Vooral het toerisme en de werkgelegenheid in de toeristenindustrie zal dat gaan merken.
De vier burgervaders hebben
ieder een ansichtkaart van hun
eigen gemeente naar de minister en Tweede Kamer gestuurd.
Gezamenlijk deden ze dat
maandag vanaf het strand van
Noordwijk. Ze vertegenwoordigen uiteraard de ondernemers
en bewoners van de badplaatsen. Die hebben de krachten gebundeld in de stichting ‘Verzet

Windmolens Hollandse Kust’.
“Het is één minuut voor twaalf.
De kustgemeenten die afhankelijk zijn van toerisme zullen te
kampen krijgen met het verlies
van banen. Maar hoe groot dit
aantal is, weet niemand en durft
ook niemand te voorspellen. De
toeristen willen geen hekwerk
van molens en geen verpeste
zonsondergangen vlak voor
hun neus. Ze zullen daarom
wegblijven en elders gaan genieten van een vrij uitzicht over
zee. Er zijn betere alternatieven
voor die windmolenparken, dat
weet iedereen zo langzamerhand. Alleen politiek Den Haag
handelt er niet naar”, aldus een
woordvoerder van de stichting.

Raadsvergadering deel 2, d.d. woensdag 24 juni

Vervolg raadsvergadering bracht veel beroering teweeg
Slechts vier overgebleven agendapunten stonden op de agenda van de raadsvergadering bij het vervolg van afgelopen woensdag. Het allerlaatste punt, ambtelijke samenwerking, gaf onderling veel commotie en leverde op
de late avond nog een schorsing op.
Als eerste werd de Huis vestingsverordening 2015 behandeld. Per 1 januari 2015 is de
Huisvestingswet 2014 in werking getreden, waardoor de
Huisvestingsverordening ZuidKennemerland 2011 kwam te
vervallen. Het uitgangspunt van
deze nieuwe wet is de vrijheid
van vestiging. Mede namens SZ
kon Gert Toonen (PvdA) zich niet
vinden in het regionale karakter
van de verordening. Hij pleitte
om groter te denken dan ‘het eigen tuintje’. Jerry Kramer (VVD)
stelde dat de fractie er niet voor
IJmond zit en vreest dat als de
stadsurgentie ook gaat gelden
voor IJmond, de wachtlijsten in
Zandvoort langer worden. Op

vragen van enkele raadsleden
gaf wethouder Liesbeth Challik
aan dat er een evaluatie komt
met wooncorporatie De Key over
onder andere een gezamenlijke
voortgang en de toekomst van
het huizenbezit in Zandvoort.
De verordening werd unaniem
aangenomen.

Aanpassen indeling
programmabegroting
2016
De ontwikkelingen binnen het
sociaal domein vragen om een
betere verankering in de programmabegroting. Nu is dit versnipperd over de programma’s,
maar om gebiedsgericht te kunnen werken, is het gewenst om

Cartoon - Hans van Pelt

ontwikkeling en beheer van de
openbare ruimte meer bijeen
te brengen in de begroting. De
VVD kon zich niet vinden in de
aanpassing en meende dat het
budgetrecht van de raad wordt
aangetast. Tegen dit punt waren
de VVD en GBZ.

Voorjaarsnota 2015
De voorjaarsnota hield de gemoederen van de fracties flink
bezig, met name de onderwerpen de Blauwe Tram, het
Watertorenplein, de startersleningen, het Zandvoorts Museum
en de opvang van dakloze jongeren. Kees Mettes (CDA) was
verheugd dat er dit jaar geen belastingverhoging is en hoopt dat
dit overeind blijft in de begroting. Belinda Göransson (VVD)
stoorde zich er aan dat een aantal punten, als zijnde het coalitieakkoord, besproken werden
die eigenlijk in de kerntakendiscussie thuis horen. Zij deelde
mee dat de VVD zich terugtrekt
uit de Kerntakendiscussie. De
Voorjaarsnota werd met een flinke meerderheid aangenomen.

Ambtelijke
samenwerking
Tijdens de commissievergadering was met de gemeenteraad
afgesproken, dat het college de
raad ter bespreking een aantal scenario’s zou voorleggen
over mogelijke verdergaande

ambtelijke samenwerking met
de gemeente Haarlem. Tevens
stelde het college een variant
voor zonder uitbreiding van
de huidige samenwerking met
Haarlem. GBZ merkte op dat
Zandvoort straks niet meer terug kan en stelde een referendum voor. Een voorstel waar
meerdere raadsleden zich in
konden vinden. Het CDA en
ook OPZ willen pas oordelen
als er meer informatie is over
de kosten en de kwaliteit van
de dienstverlening. Willem Paap
(SZ) keek vooral naar de gevolgen voor de burger. De VVD kon
zich niet vinden in het voorstel
en bracht een amendement
in met als optie meer samenwerkingspartners zoals onder
meer met Bloemendaal en
Heemstede. Na de schorsing en
aanpassing van de tekst werd
alsnog het VVD-amendement
verworpen en stemden de coalitiepartijen en de PvdA en SZ
voor en werd er besloten om
drie opties uit te werken. Op
basis hiervan zal het college in
de zomer komen tot een nadere uitwerking van haar visie.
Hierop zal de gemeenteraad
haar zienswijzen geven tijdens
de raadsvergadering van 22
september, na het zomerreces
dus. Definitieve besluiten worden pas later genomen waarbij
bestuurlijke zelfstandigheid het
uitgangspunt is.

… gaat de grote uittocht
straks echt van start. Nog een
paar nachtjes slapen, dan is
de schoolvakantie een feit.
Zenuwslopende dagen voor
de ouders want om met je
hele gezin op reis te gaan
daar moet je niet stressgevoelig voor zijn. Heb ik alles
goed ingepakt en ben ik niets
vergeten? Past alles wel in
de kofferbak of is mijn koffer
te zwaar? Slapeloze nachten
krijg je ervan.
Ik vind de voorpret van vakantievieren het leukst. Dan bedoel ik, het zoeken naar een
plekje dat bij jou past. De een
wil rust, de ander zoekt juist
de drukte op. De een kiest
voor bos, de ander voor het
strand. Wordt het kamperen
of een huisje? Gaan wij met de
auto of kan bruin het trekken
en wordt het vliegen? En is
de keus gemaakt dan hoop je
dat alles klopt en je niet op het
allerlaatste moment te horen
krijgt dat er een overboeking
is. Of ga je naar Griekenland
dan zal je extra maatregelen
moeten nemen om de financiën rond te krijgen.
Ook voor de thuisblijvers
is het een periode met een
volle agenda. In ieder geval
bij ons thuis. Diverse leendieren komen logeren, met
of zonder kleinkind. Heel gezellig allemaal maar het geeft
extra aanpassingsvermogen.
Leenhond Boris vindt de duinen heerlijk en heeft al kennis gemaakt met de andere
Zandvoortse honden. Het
uitlaten is een taak voor mijn
lieve man. Ik verzorg kat Anna.
Zij mag niet naar buiten dus
moeten de deuren goed gesloten blijven. Dan komt ook
nog Roef de logeerhond op
visite. Ik ben benieuwd hoe
dat gaat want hij is voor het
eerst bij ons. Gelukkig komen
de dieren niet allemaal tegelijk. Daar is gelukkig goed over
nagedacht.
Vakantie vieren geeft ontspanning of je nu thuis blijft of een
verre reis maakt. Dus geniet
ervan want voordat je
het weet is het voorbij
en moet je weer een jaar
wachten. Ik wens iedereen
een heerlijke vakantie!

Nel Kerkman

De burgemeesters van Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en

Column
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Zomermarkt - Mega jaarmarkt in centrum,
10.00-18.00 uur

5

Zandvoort Alive - Mango’s Beachbar &
Bruxelles aan Zee, 16.00-00.00 uur



10-12 DTM Zandvoort - Circuit Park Zandvoort
11

weekmenu

Dancing in the Streets - Gratis muziekfestival
op diverse podia, 20.00-00.00 uur

12-24 Rekreade - Kinderactiviteiten, locatie centrum

Gazpacho met watermeloen en gegrilde sardine

en locatie noord

Lamsmerquez met cous cous salade en tzatziki
Aardbeien-romanov

14

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ

Strand in Bibliotheek Zandvoort - Boeken en
beeldmateriaal over het Zandvoortse strand
met aansluitend een exclusief bezoek aan het
Zandvoorts Museum, 14.00-17.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

Circus Zandvoort

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

Bioscoopprogramma
02 juli t/m 08 juli
NIEUW IN HAARLEM E.O.
Mantelzorg en tegen
inlevering van deze
advertentie de eerste 3 uur
een kennismakingtarief
van € 30 voor drie uur hulp
(geen medische hulp)

WEEKAANBIEDING
Diamanthaas
geserveerd met pepersaus,
dagverse groenten en friet

Bel voor het maken van een
afspraak 06 - 55 71 41 95
of kijk op www.ericzorgt.nl

voor maar € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

TARIEF GELDIG IN JULI/AUG 2015

MINIONS (3D/NL)
ZA TM WOE OM 12.30 & 14.15 UUR

APENSTREKEN (3D/NL)
ZA TM WOE OM 16.15 UUR

MAGIC MIKE XXL
➔ NED. PREMIERE
DAGELIJKS 19.00 & 21.30 UUR

MAGIC MIKE XXL
➔ ONTVANG IN DE PREMIERE WEEK EEN
FEESTELIJK DRANKJE BIJ JE ENTREEKAARTJE!

Zomertje hè!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

4

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

VERWACHT:
DE ONTSNAPPING
➔ 13/20/27 JULI 19.00 UUR
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Gewoon van af blijven!
Zondag vroeg in de ochtend; de motor blijkt gestolen
uit de poort. Verschrikt lopen we rond en vragen
bij buren of ze iets gehoord of gezien hebben. De
één reageert vol ongeloof, de ander zegt dat het ’t
zoveelste incident is wat ze hoort de laatste paar
maanden. Van een aangepaste tandemfiets die wordt
ontvreemd uit de schuur van de buren, tot binnendringen van een woning bij ons achter. We kregen
reacties als: dan moet je de motor daar ook niet
neer zetten of dat is vragen om problemen als je niet
driedubbel je schuur hebt afgesloten. Die reacties
begrijpen we niet zo goed. Zoals onze buurvrouw dan
zegt: ze moeten gewoon van onze spullen af blijven.
Dat snap ik! PUNT
Familie Groenheide
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Wandelpad van station naar strand
Afgelopen zaterdag heeft wethouder Gert-Jan Bluijs oﬃcieel de nieuwe wandelroute van
het NS-station Zandvoort aan zee naar het strand geopend. Het pad bestaat uit grijze
stroken en wordt omsloten door ‘groen’ duinlandschap. Het ontwerp is in samenspraak
met Cascoland en direct betrokkenen uit de omgeving tot stand gekomen.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Gezocht
De Noordzee vissen die in de drie
zoutwater aquariums zwemmen
van het Juttersmu-ZEE-um willen graag verzorgd worden door
een enthousiaste vrijwilliger.
Heb jij zin en tijd en lijkt het je
leuk om dit te doen? Neem dan
contact op met H. Sandbergen
023-5712196 of reageer via
info@juttersmuseum.nl.
In het bijzijn van o.a. buurtbewoners opende wethouder Bluijs de wandelroute

Cascoland maakt werk van de entree van Zandvoort. Badgasten
hebben deze nieuwe route naar
zee inmiddels ontdekt en maken
er veelvuldig gebruik van.
“Eind vorig jaar deed gedeputeerde Joke Geldhof van de
provincie Noord-Holland symbolisch het licht uit van het voormalige zwembad van Dries en
Mary Zonneveld aan de Passage.
Nu hebben we symbolisch de

nieuwe route tussen het station
en het strand geopend. Door dit
bijzondere ontwerp, waarbij het
duinlandschap al snel zichtbaar
wordt vanaf de Koperpasserel,
is na de herinrichting van de
Eltzbacherstraat de volgende
stap gezet”, vertelde Bluijs tijdens het oﬃciële moment.
Het pad maakt onderdeel uit
van het Uitvoeringsprogramma
Entree Zandvoort waarbij het

Kapotte schoolramen
Palacegebied en de stationsomgeving een opknapbeurt krijgen.
De route naar het strand en de
zee wordt beter geaccentueerd
en het gebied krijgt een nieuwe impuls. Treinreizigers naar
‘Amsterdam Beach’, zoals de
bijnaam van Zandvoort luidt,
moeten zich direct na aankomst
welkom voelen en de juiste sfeer
van Zandvoort als de badplaats
van de metropool Amsterdam
gaan beleven.

Tijd voor Zandvoort Alive 2.0
Zondag om 16.00 uur start de muziek bij Bruxelles aan Zee
en Mango’s Beach Bar voor de tweede editie van Zandvoort Alive 2015. Na de geslaagde editie in mei, ziet ook
de line up voor komende zondag er weer veelbelovend uit.

Gezelligheid op Zandvoort Alive | Foto: Zandvoortfoto.nl

Bruxelles gaat op de reggae toer,
met optredens van de reggae
formatie Heights Mediation en

reggae sensatie Zero-Twenty.
Ook de ‘tikkeltje eigenzinnige’
band Hausmagger treedt op en

DJ’s Charles en Steef.
Bij Mango’s staan bekende toppers als DJ Raymundo, onze lokale trots, en de Amsterdamse
househeld DJ Erick E achter de
draaitafels. DJ Tettero is al jaren
een bekende en welkome gast
op Zandvoort Alive. Wie voor het
eerst achter de draaitafels van
Zandvoort Alive plaatsneemt is
Tijn F. Deze jonge Zandvoorter is
pas 12 jaar en maakt al grote indruk op de kenners. Hij verzorgt
de eerste sessie vanaf 16.00 uur,
dus kom op tijd en laat je verrassen!
De toegang is zoals altijd helemaal gratis.

ZANDVOORT SCHOON !? reinigt de groenbak
De GFT- rolemmers worden 3x per jaar gratis schoongemaakt
door de gemeente.

Komende week is het weer zo ver
Gemeente Zandvoort

Nadat op de ophaaldag de bak geleegd is wordt die
aansluitend schoongemaakt.
Let op: er kan enige tijd zitten tussen het legen en schoonmaken!

even vertrouwd te laten zijn. In
augustus is er geen dienst, wel
in september nogmaals in de
Protestantse kerk en daarna in
de koudere maanden weer een
tijdje in de Agathakerk.

Getuigen gezocht
Vorige week heeft in deze krant
een oproep gestaan voor mensen die mogelijk getuige zijn
geweest van de schietpartij
die op 7 mei 1945 plaatsvond
op de dam in Amsterdam. Het
emailadres dat genoemd werd
bleek een spelfout te bevatten.
Het juiste emailadres van de
contactpersoon, Rob Doves, is
roddoves@ziggo.nl.

Kunstig bankje

De ramen van de scholen in
het LDC gebouw zijn voorzien
van speciaal glas. Kennelijk zijn
deze ramen zeer speciaal en ook
kostbaar, want een van de ramen aan het schoolplein van de
Mariaschool is al meer dan een
half jaar stuk maar nog steeds
niet vervangen. Er is tijdelijk een
plank voor getimmerd. Nu is er
onlangs een tweede raam gesneuveld en ook hier komt geen
vervanging voor. De verhuurder,
de gemeente Zandvoort, heeft
een klein conflict met de verzekering en de architect van het
gebouw. Het speciale glas is
kennelijk niet verkrijgbaar en
de architect accepteert geen
ander glas. Het zou geweldig
zijn als deze onveilige situatie
weer netjes is bij de start van
het nieuwe schooljaar. Of zijn
zes weken nog tekort om nieuw
glas te plaatsen?

Taizé viering in de
Protestantse kerk
Op vrijdag 3 juli is het de laatste Taizé-dienst van dit seizoen.
Het wordt een interessante en
inspirerende viering met als
thema ‘Eerst zien, dan geloven’,
want ergens schuilt er in ons
een ongelovige Thomas. De
dienst is in de Protestantse kerk
en begint om 19.30 uur, of al om
19.00 uur als je nog even wilt
inzingen om de liederen weer

Volgende week donderdag
wordt in de tuin van ontmoetingscentum Het Jutterhuis een
bankje met levensspreuken onthuld. Om 14.30 uur zal dorpsomroeper Gerard Kuijper in het
bijzijn van bewoners, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers
en buurtbewoners van Amie
het bankje oﬃcieel in gebruik
nemen. Het Juttershuis heeft
het bankje gekregen van kunstenares Marianne Rebel, die
het samen met de deelnemers
van het ontmoetingscentrum
(mensen met dementie) heeft
beschilderd. Op het bankje
staan gevoelige, mooie, pakkende uitspraken. De hapjes die
na de onthulling worden geserveerd zijn samen met de deelnemers en vrijwilligers van het
Juttershuis gemaakt. Iedereen
is van harte welkom bij het ontmoetingscentrum aan de Burg.
Nawijn 100.

Café Culinair
Komende zondag 5 juli, tijdens
de Zomermarkt, staat café Laurel
& Hardy in de Haltestraat weer
helemaal in het teken van ‘lekker eten’: café Culinair. Eigenaar
en initiatiefnemer Ron Brouwer
organiseert het evenement
weer en doet een beetje geheimzinnig als de Zandvoortse
Courant hem vraagt over hetgeen hij van plan is te serveren.
“Ben ik nog mee bezig”, zegt hij
met een brede glimlach. En als
hij dat op die manier zegt, komt
het culinair gesproken helemaal
goed. Café Culinair begint om
15.00 uur.
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RESIDENCE PANDORA
LE
NOG ENKE
ENTEN
APPARTEM
AAR!
BESCHIKB

Luxe appartementen incl. parkeerplaats
Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking
Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl

ZONDAG 5 JULI
LIVE ON STAGE @ MANGO’S

LIVE ON STAGE @ BRUXELLES

L I V E D J ’ S : G R E G O R S A LTO • D J I S I S • S V E N & T E T T E RO
ERICK
E - RAYMUNDO
HAUSMAGGER
- HEIGHTS
MEDIATION
RAYMUNDO
• SOUND BALANCE
• DIRT CAPS
• AUDIO
KNIGHTS
TETTERO
- HITRO • DJ CHUCK
ZERO-TWENTY
DJ CHARLES
ENCRISIS
STEEF
SALSA • ANDRE
• GERARDO- ROSALES
Y LA

STRANDPAVILJOEN 14 & 15
ZANDVOORT

Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195

PERCEELGROOT

TE 529 M² !

Zandvoortselaan 125
• Sfeervolle halfvrijstaande woning
met 4 slaapkamers en diepe tuin
van ca. 36m!
Vraagprijs: € 499.000,= k.k.
• Parkeren op eigen terrein;
• Prachtig uitzicht over de Amsterdamse Waterleidingduinen;
• Voorzien van dubbel glas, vloer- en spouwmuurisolatie;
• Woonoppervlakte ca. 153 m², totale perceeloppervlakte 529 m².

OPEN HUIS .S.
IA
ZATERDAG 4 JU0L UUR!
VAN 12:00-14:0

E R AND
WONEN AAN DIN
!
VAN DE DU EN

Sara Roosstraat 15
•
•
•
•
•
•

Kom naar het open huis a.s. zaterdag van 12:00 tot 14:00 uur!
Ruime halfvrijstaande villa met 4 slaapkamers;
Gelegen in kindvriendelijke wijk;
Royale living met moderne open keuken en bijkeuken;
Fijne achtertuin met veranda en zonneplateaus;
Woonoppervlakte 172 m², perceelgrootte 289 m³.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Cort van der
Lindenstraat 2F21
• Maisonnette met ruime
woonkamer en open keuken,
Vraagprijs: € 245.000,= k.k.
2 slaapkamers en 2 balkons;
incl. garage
• Garage en parkeermogelijkheden
op het binnenterrein van het complex;
• Fantastische ligging aan de duinrand;
• Servicekosten € 322,= per maand inclusief voorschot stookkosten;
• Woonoppervlak: ca. 100 m².

Gemiddelde Funda
klanten beoordeling
een 9,0! (Bron: Funda)
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Werkgroep ‘Big Five’ zet zich in
voor grote Zandvoortse evenementen
Begin dit jaar is er een werkgroep in het leven geroepen die rondom vijf grote evenementen sfeerverhogende acties realiseert in Zandvoort. De werkgroep bestaat uit de
Ondernemersvereniging Zandvoort, VVV Zandvoort, Beach Promotion, Circuit Park
Zandvoort en de gemeente.

Politieberichten
Auto op zijn kant
Zaterdagavond is een ernstig ongeluk gebeurd op de Zeeweg
in Overveen. Even na half tien reed een bestuurder in de richting van Haarlem toen hij de macht over het stuur verloor. Hij
is op de tegengestelde rijbaan terecht gekomen en ongeveer
honderd meter verder verticaal tegen een boom tot stilstand
gekomen.
De bijrijdster raakte
hierdoor bekneld,
zij moest door de
brandweer uit het
wrak worden bevrijd.
De bestuurder kon
door omstanders uit
het voertuig worden
gered.

Foto: Michel van Bergen

Gezien de ernst van het incident werd het traumateam uit
Amsterdam opgeroepen. Nadat de bestuurder was gestabiliseerd,
kon hij snel naar het VUmc worden getransporteerd. De bevrijding
van de bijrijdster nam enige tijd in beslag. Na een behandeling
ter plaatse is ook zij met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.
Leden van de ‘Big Five’ werkgroep

De werkgroep is ontstaan na
reacties van Zandvoortse ondernemers om beeldbepalende
evenementen meer met elkaar
te verbinden. Het voornaamste doel van de werkgroep is
om activiteiten te ontwikkelen
rondom de grote evenementen
die in Zandvoort plaatsvinden.
Dat kunnen acties zijn om bijvoorbeeld met korting in een
restaurant te eten of dat bijvoorbeeld een deel van de sfeer
van een evenement ook in het
dorpscentrum te voelen en te
merken is. Een goed voorbeeld is
afgelopen weekeinde waarbij de
Toro Rosso van Max Verstappen
op het Raadhuisplein te zien is
geweest.

Volgens Edwin Sibbel, die namens Circuit Park Zandvoort in de
werkgroep zit, is de racepiste bij
vier van de vijf evenementen direct betrokken en bij één indirect.
Dat laatste evenement is de KLM
Open op de Kennemer Golf &
Country Club, waarbij het circuit
de parkeerfaciliteiten levert en
waar de bezoeker met een auto
via een shuttle bus naar de plaats
van bestemming kan komen. De
andere vier evenementen zijn de
Circuit Run, Italia a Zandvoort, de
DTM en de Historische Grand Prix.
Bij deze vijf evenementen wil de
werkgroep de verbinding tussen
strand, dorp en circuit versterken.
Zo gaat het om evenementen

met een regionaal, nationaal
en internationaal karakter. De
Runners World Zandvoort Circuit
Run is een voorbeeld van een
groot regionaal evenement, terwijl bijvoorbeeld de DTM weer
een evenement met een internationaal karakter heeft. Ook de parade van oude racewagens door
het centrum, die voorafgaat aan
het Historische GP weekend, is
een duidelijk voorbeeld.
Volgens de werkgroep is ‘samenwerken’ het toverwoord om iets
voor elkaar te krijgen. “Een voordeel van iets gezamenlijk aanpakken, is dat je bij een groot evenement maar één vergunning hoeft
aan te vragen”, sluit Sibbel af.

Nieuw boek van Marco Termes
Vorige week woensdag werd de nieuwste pennenvrucht
van dichter/schrijver Marco Termes in strandpaviljoen
Thalassa ten doop gehouden. ‘Leven op liefde en dood’ is
alweer het achtste boek van de Zandvoorter. Daaronder
zijn drie gedichtenbundels en een bundel verhalen.

gebruik van een internationaal
decor”, zei hij. De zeer productieve
schrijver, die zich uren kan afsluiten van de wereld om in zijn werk
op te gaan, meldde die avond
dat hij nu alweer een nieuw boek
klaar heeft staan dat dit jaar nog
uit moet komen.
Cabaretier Kees van Amstel, ook
Zandvoorter, was bereid gevonden om het eerste exemplaar in
ontvangst te komen nemen. En
Kees van Amstel zou Kees van
Amstel niet zijn, zonder daar direct ‘misbruik’ van te maken. In een
korte conference nam hij Termes
en enkele aanwezigen op de hak,
daarmee een vrolijke noot toevoegend aan de avond.

Valpartij in de Zeestraat
In de nacht van zondag op maandag is een wat oudere man
gewond geraakt door een val in de Zeestraat. De man werd
rond drie uur na middernacht door passanten aangetroﬀen,
waarop de hulpdiensten zijn gealarmeerd.
In eerste instantie
leek hij een kleine
hoofdwond te hebben, maar gezien
de ernst van zijn
verwondingen werd
ook het traumateam
uit Amsterdam opgeroepen. Na een Foto: Mizzle Media
uitgebreide behandeling ter plaatse is hij met spoed overgebracht naar het VUmc.
De arts van het MMT is ter ondersteuning met de ambulance meegegaan. In de Zeestraat zijn sporen veilig gesteld om eventuele
andere scenario’s uit te sluiten.

Bejaarde man beroofd
In dezelfde nacht, rond hetzelfde tijdstip maar met een ander
slachtoﬀer, is een 75-jarige man beroofd. De man liep met zijn
rollator aan het eind van de Haltestraat toen hij plotseling van
achter bij zijn nek werd gegrepen.
In het Duits riep de overvaller om geld. Een tweede overvaller
pakte de armen van de man en hield deze op zijn rug. Eén van
de twee verdachten pakte vervolgens geld uit de zak van het
slachtoffer. Hierna renden zij weg in de richting van de Zeestraat
en draaiden even later de Kostverlorenstraat in. De politie zoekt
getuigen van deze laffe daad.
Het signalement van de daders klinkt als volgt. De verdachte die
het slachtoffer bij zijn nek greep: is een getinte man van 1.85/1.90
m lang. Hij is ongeveer 20 à 24 jaar oud, heeft een slank postuur
en kort, donker krullend haar. Hij droeg gympen. De verdachte
die de armen van het slachtoffer vast hield is een blanke man van
ongeveer 1.70 tot 1.80 m lang met een stevig postuur.

Marco Termes en Kees van Amstel

Volgens Termes is ‘Leven op liefde
en dood’ een roman over hem,
zonder een autobiografisch werk

te zijn. “Het gaat over hoe ik tegen de mensheid aan kijk, maar
het gaat niet over mij. Het maakt

‘Leven op liefde en dood’ (ISBNnummer: 978-94-6203-837-0) is
onder andere bij Bruna Balkenende
te verkrijgen.

Heeft u iets gezien of weet u naar wie de politie op zoek is? Belt u
dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met 08007000.
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Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie
Alles onder ÉÉN dak

Burg. Nawijnlaan 4; 2042 PM Zandvoort. Tel: 023 – 571 33 33

Beste bewoners van de “Nieuwe Sophia”,
welkom in onze buurt!
U werkt aan uw nieuwe thuis…
Wij werken aan uw gezondheid!

www.hcz.nl

Fysiotherapie nodig?
Bij ons bent u in goede handen.
Het team van FysioFit Zandvoort
www.tandartszandvoort.com

en Het Wapen van Zandvoort presenteren
Zondag 5 juli vanaf 14.00 uur

www.fysiozandvoort.nl

Het tandartsenteam
is uitgebreid met
de jonge tandarts
Gasha Aziz

Mosselfestijn

op het Gasthuisplein

M.m.v. het zeemannenkoor Overal

Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com

BEDRIJVENGIDS pagina

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Drommels droom waargemaakt:
oude strandtent herrezen!
De droom van Michiel Drommel is op zijn 65e uitgekomen: een echte oude strandtent
nabouwen. Afgelopen vrijdag was zijn wensdroom voor het eerst in volle glorie te bewonderen in het Zandvoorts Museum tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Strand,

Fiets4daagse is weer voorbij
Circa 80 betalende fietsers, met onder hen behoorlijk wat
kinderen, hebben vorige week vrijdag de jaarlijkse Fiets4daagse weer volbracht. De routes slingerden door de
naaste omgeving van Zandvoort en waren weer heel divers.

vroeger en nu’. Michiel nam vol trots alle complimenten over zijn schepping in ontvangst.
De prachtige tent is opgebouwd uit een houten raamwerk en canvasdoek. Als tijdsbeeld
heeft Drommel er het jaar 1927 aan gegeven.

De laatste dag van de Fiets4daagse ging de route via Groenendaal

“Waarom zo weinig deelnemers,
zal men zich afvragen? Nou, we
hebben voor het eerst dit jaar
geen triatlon omdat de zwemvierdaagse niet meer georganiseerd wordt. Wij denken dat dit
invloed heeft gehad op het aantal fietsende deelnemers. Ook
denken wij dat bijvoorbeeld de
gemeente en de Zandvoortse ba-

sisscholen actiever moeten zijn
met bekendmaking van bijvoorbeeld de Fiets4daagse. Zij maken
zich zorgen over het toenemend
aantal kinderen dat in verhouding
te dik is. We maken nu een plan
om volgend jaar meer ruchtbaarheid aan dit evenement te geven”,
aldus Leo Miezenbeek namens de
stichting Zandvoortse 4daagse.

Kom je ook zomerlezen?
Oud-Hollandse taferelen in de nostalgische strandtent van Michiel Drommel (rechts op de foto)

Drommel: “Het moeilijkst was
nog te achterhalen hoe het
raamwerk er uit zag en uit
wat voor materiaal het tentdoek bestond. Heel toevallig
kwam ik in een editie van de
Katholieke Illustratie een foto
tegen waarop het geraamte
goed te zien was. Dat was voor
Hans Molenaar, die mij met de
bouw heeft geholpen, van belang om te weten hoe hij het
aan moest pakken. Dankzij die
foto’s kon hij aan de slag. Aan
Hans heb ik heel veel te danken.
Hij had het technisch inzicht
wat ik niet heb. Zonder hem
en talloze andere enthousiastelingen was dit project nooit
zo goed gelukt. Zo zijn de tentdoeken door Studio 11 op een
industriemachine genaaid en
José Kuijk heeft de spandoeken
gemaakt. Wat ook een hele klus
was.”
Voor de inrichting is Michiel te
rade gegaan bij zijn tante Clara
Kemp. Haar overgrootouders
runden ook zo een ouderwetse strandtent. Zij heeft hem
goed op weg geholpen. Verder
heeft Drommel Marktplaats
afgestruind en vond hij ook
veel nuttige voorwerpen bij
kringloopwinkel Het Pakhuis.

“Ik heb heel Nederland doorkruist om spulletjes op te halen.
Belangrijkste was dat het paste
bij 1927”, legt hij uit.
Enkele bijzondere dingen in de
strandtent zijn een oude ijskast
(“nee, geen koelkast”) waarin
echte ijsblokken voor de koeling zorgen, een oude ijsmachine om zelf ijs te maken (gekregen van Hans Driehuizen)
en originele kogelflesjes waarin vroeger priklimonade zat.
“Verder heb ik oude blikken,
sigarettenpakjes, geld uit die
tijd als ook oude postzegels op
de kop weten te tikken. Op de
toonbank staat verder een originele ansichtkaartstandaard.
De kaarten kunnen worden verpakt in zakjes met opdruk van
het souvenirwinkeltje van Potte
Keesie aan de Strandweg. Ik
had één origineel zakje gevonden en die in veelvoud na laten
maken, net als verpakkingsmaterialen en een aantal reclameborden. En niemand die er geld
voor vroeg. Geweldig toch?”, aldus Drommel. Natuurlijk heeft
het hemzelf een hoop geld
gekost om zijn droom waar te
maken: “Maar dat weet je als je
aan zoiets begint. Ik heb het
er graag voor over gehad. Dan

maar een keer niet op vakantie!”
De strandtent, compleet met
luifel, is tot en met 16 augustus
in het museum te bezichtigen.
Als je er in staat voel je de sfeer
van vroeger. Wie er wil gaan zitten, moet wel passende strandkleding aan doen en een fraaie
hoed of pet opzetten. “Allemaal
in de tent verkrijgbaar”, glundert Drommel, “en niet vergeten je schoenen en sokken uit
te doen, want op de vloer ligt
een dikke laag zand.”
In de maand juli vertelt Michiel
Drommel elke woensdag van
11.00 tot 13.00 uur in het museum het verhaal over zijn strandtent. Hoe het idee is ontstaan,
wie er aan mee heeft geholpen
alsook de leuke weetjes over dit
project. Dan zal hij ongetwijfeld
ook onthullen dat hij nog meer
stranddromen heeft, zoals het
maken van een badkoets, een
babbelwagen en een badkantoor. Ook stukjes historie die het
waard zijn om tot leven te komen. Het is de bedoeling dat de
complete strandtent na de tentoonstelling een plekje krijgt op
het echte strand bij Beach Club
Tien. Niet in vol bedrijf, maar als
publiekstrekker.

Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar worden door Bibliotheek Zandvoort uitgenodigd om mee te doen aan het
zomerleesprogramma ‘Bij mij in de klas’. Ga snel naar de
balie van de bibliotheek en meld je gratis aan. Tot 30 augustus hoeft geen kind zich te vervelen. Er staan grappige, leuke en serieuze boeken op je te wachten om gelezen
te worden. Er is altijd wel een boek dat bij jou past.

Een boek lezen kan ook via de App | Foto: PR

Lezen in de
vakantie is belangrijk

rijk. Dat kan ook heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van
de Bibliotheek. De app is gratis
beschikbaar in de ‘App store’ en
‘Google Play’. Na het downloaden is voor het lezen van E-books
geen internetverbinding meer
nodig. Ideaal dus voor op vakantie. Kinderen en volwassenen met
dyslexie kunnen een deel van de
E-books in een aangepaste lettertype lezen.

Het is gebleken dat kinderen die
in de vakantie bijna niet lezen
de kans lopen om maar liefst 1 à
2 AVI-niveaus terug te vallen in
hun leesontwikkeling. Daarom is
lezen in de vakantie erg belang-

Meer informatie over lezen in de
vakantie kunt u vinden op www.
vakantiebieb.nl of ga langs bij de
bibliotheek in de Blauwe Tram,
Louis Davidscarré 1.

Hoe doe je mee? Je krijgt bij de
bibliotheekbalie een paspoort
waarin je stickers kunt sparen van
alle boeken die je gelezen hebt. Bij
5 gelezen boeken is jouw paspoort
vol en krijg je een cadeautje. Ben
je geen lid? Je kunt je eenmalig inschrijven voor € 2,50 dan ben je tot
je 18e verjaardag gratis lid.
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Zandkorrels
Te huur
Badhuisplein 10
Winkel voor snacks
en ook voor andere
doeleinden.
Naast ijssalon Lucca.
Uniek punt! Huur € 430
p. mnd. Inl. 06-42082951

....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7/m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Te huur
gemeubileerde kamer
met gedeelde badkamer,
zitkamer en dakterras,
50m. van het strand.
€ 400 p.m. all-in.
Tel. 06-27241499
....................................................
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744
....................................................
www.praktijkpoelman.nl
06-11181889
info@praktijkpoelman.nl
Voor trance sessies,
wandelcoaching, verdriet
en verliesverwerking,
psychosociale counseling.
Voor als u het even
niet meer weet.
Voor onverwerkt
trauma of verdriet.
Voor als u uw hart
eens wilt luchten.
Lage tarieven.

Gezocht:
Schoonmaak(st)er
Voor een vast object in
Zandvoort.
Nederlands sprekend.
1e maand 15u per week
Vr t/m Wo 05:30-08:00
Daarna 10u per week
Ma t/m Do 05:30-08:00
06-51993581
ted@schoonmaakbedrijf
verhaar.nl

....................................................
Lady Giovin
Nails&Beauty
is gestart bij Beauty
Beachclub
Daarom een leuke
welkomstactie in juli:
Gelpolish behandeling
handen en voeten
32,50 ipv 42,50
Voor meer info
kijk op Facebook
of bel 06-31746231
en maak alvast een
afspraak. Tot snel!
....................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Te huur:
garage
Van Galenstraat.
€ 100 per maand.
Tel. 023-5730577

TE HUUR voor
permanente bewoning
ZOMERHUIS in centrum
voor 1 persoon met vast
inkomen. Zelfstandige
woonruimte 20m2
zit/slaapkamer met
open keuken, douche/
toilet, gestoffeerd en
zeer beperkt gemeubileerd. Gerenoveerd in
2013. Eigen opgang,
huur € 600 p.mnd.
incl. GLW/wifi.
Geen huisdieren.
Info: 06-55 345 340

....................................................
Rijschool
Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven, vaste
instructeur, innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
KlussenRenovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouwen renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor
schoonmaakwerk bij
u thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.

....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919
of 0653231754
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

....................................................
BEAUTY BEACH CLUB
ZANDVOORT
Pedicure, beautysalon,
nagelstudio, massages,
healingen, zonnebank,
spraytanning, kapper
en nog veel meer!
Kom gezellig bij ons langs
of kijk voor informatie op
onze website
beautybeachclub.nl
Burg. Engelbertsstr.96
06-57016912
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen! Het leven
krijgt dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min). Bij
vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning

....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
....................................................
Voor een pedicure
behandeling
waarin u de baas blijft
over uw voeten en
die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
....................................................
BEELD TERECHT
In de Zandvoortse Courant
nr. 26 (25 juni 2015)
stond een oproep voor
een vermist beeld van
een jonge dame, dat per
abuis bij spullen voor
kringloopwinkel
“het Pakhuis” terecht
was gekomen. Het beeld
is inmiddels terecht.
Graag willen wij alle
betrokkenen nogmaals
hartelijk bedanken.
....................................................
Beloning!
Mijn klarinet is vrijdag
jl. ontvreemd uit
het trappenhuis
Favaugeplein 13.
Wie kan mij helpen?
A. Spoor 06-51520229
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Zandvoort, ik wil je wel bekennen…
De opening van de tentoonstelling ‘Het Zandvoortse strand, vroeger en nu’ in het Zandvoorts Museum werd een genoeglijk dorpsfeestje. Dit kwam vooral door de zang van
Huig Molenaar sr. en de muzikale begeleiding van Gré van de Berg.

Bijzonder cadeau voor de
gemeente Zandvoort
Aflopen vrijdag mocht wethouder Gert-Jan Bluijs een bijzonder cadeau namens de gemeente Zandvoort in ontvangst nemen. De weduwe van lithograaf en kunstenaar
Jan Drommel bood de gemeente drie kapitale werken uit
zijn nalatenschap aan. Het zijn schilderijen van Klaas Koper, ‘meester’ Gé Loogman en Bertus Balledux.

Huig Molenaar sr. en Gré v.d. Berg zingen uit volle borst

door Nel Kerkman

In samenwerking met vrijwilligers van verenigingen, stichtingen, het Zandvoorts Museum
en de gemeente zijn alle expositieruimtes in het museum door
hen ingevuld. Aan de muren
hangen schitterende zeegezichten van Reginald Koé. Een
betere PR voor Zandvoort kan
men zich niet bedenken.
Getooid in een jacquet schreed
wethouder Gerard Kuipers de
centrale ruimte binnen. Hij
vertegenwoordigde de ondernemende zakenmensen uit de
tijd dat Zandvoort aan de voet
stond om uit te groeien van een
arm vissersdorp naar een welvarende badplaats. Na zijn welkomstwoord nam strandpachter Huig Molenaar sr. zijn taak
over en vertelde op zijn eigen
humoristische wijze waarom
het dorp Zandvoort zo bijzonder is. Om vervolgens, samen
met Gré v.d. Berg, het lied in te

zetten ‘Zandvoort ik wil je wel
bekennen’. Het werd nog net
geen polonaise. Hiermee was
de opening een feit en konden alle geïnteresseerden de
tentoonstelling op hun gemak
bezichtigen.

Perfecte samenwerking
Je komt echt ogen tekort om
alle tentoongestelde informatie, foto’s en kunstwerken te bewonderen en te lezen. De KNRM,
de redders van de zee, en de
Zandvoortse Reddingsbrigade,
tonen ieder in een eigen ruimte oud en nieuw materiaal.
Broederlijk naast elkaar staan
de bomschuiten, babbelwagen
en karren in mini-uitvoering
van de Bomschuiten bouwclub
naast de attributen van folklorevereniging de Wurf. Met op
de achtergrond het oude decor geschilderd door Dick van
der Mije staan de badvrouw en
strandpachter in oude kledij
vereeuwigd. Vervolgens wordt
het strandgedeelte vertegen-

woordigd door de strandpolitie en het Juttersmu-Zee-um.
Pontificaal staat in het midden
van de zaal een replica van
een strandtent anno 1925, gebouwd door Michiel Drommel
en Hans Molenaar. De zeilen
waar de tent uit bestaat zijn
door de vrijwilligers van Studio
11 aan elkaar genaaid. Tot in
de puntjes zijn de attributen
van de strandtent bij elkaar
gezocht: van papieren rietjes
tot aan kogelflesjes. Op een
grote tafel liggen historische
bestemmingsplannen in kaart
en geschrift van de gemeente.
Oud-Zandvoorter Reginald Koé
heeft, ook al woont hij al jaren
in Drenthe, zijn passie voor de
zee niet verloren en toont deze
in al zijn schoonheid op het linnen doek. De tentoonstelling is
tot en met 16 augustus te bezichtigen en is beslist de moeite
van een bezoekje waard. Het
Zandvoorts Museum is woensdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe expositie bij Pluspunt
In de ontmoetingsruimte van Pluspunt hangt de hele maand juli een foto-expositie van
de kunstenaar Cees Geurtsen. Een selectie van zijn werk is vanaf 2 juli tot 1 augustus te
bekijken.
Cees Geurtsen is al van kinds af
aan bezig met fotografie. Eerst
als hobby, later professioneel als
litho-fotograaf. Hierbij fotografeerde hij vooral veel kunstwerken. Volgens de recensies zijn die
levensecht. Ook fotografeert hij
nu veel en graag kunstwerken
voor collega-kunstenaars voor
o.a. websites, folders en boeken.
Nu is het eigenlijk weer een hob-

by en exposeert hij zeer geregeld
met eigen werk.
Geurtsen, lid van de Beeldende
Kunstenaars Zandvoort, is voornamelijk geboeid door het fotograferen met het bestaande licht
op het geschiktste moment van
de dag. Het licht van de zonsopgang maar zeker ook de zonsondergang, juist de overgangen

maken het spannend. Er hangen
zo’n 10 grote foto’s in de ontmoetingsruimte en deze zijn ook te
koop.
In de Theo Hilberszaal is een bescheiden expositie met kunst van
Geurtsen te bewonderen. Kom
op werkdagen vrijblijvend langs
tussen 09.00 en 17.00 uur bij OOK
Zandvoort, Flemingstraat 55.

Schilderijen van Jan Drommel geschonken aan de gemeente

De wethouder, ook uit het lithografische vak afkomstig
en met onder andere kunst in
zijn portefeuille, dankte de weduwe, Annelie, en vertelde dat
Zandvoort zeer vereerd is met
zo een geschenk, dat opgeno-

men gaat worden in het cultuurhistorische erfgoed van onze
woonplaats. De drie schilderijen
zullen een passende plaats krijgen in het raadhuis zodat een
ieder de kunstwerken kan bewonderen.

Zomerexpositie zaterdag
van start in Agathakerk
Evenals de vorige jaren reageerden kunstenaars uit de regio op de oproep van de Lokale Raad van Kerken om mee
te doen aan de traditionele zomerexpositie in de Agathakerk. Het thema ‘Oorlog, Vrede en Vrijheid’ is een combinatie met de oecumenische kerkdiensten die van 4 juli tot
en met 29 augustus in de Zandvoortse kerken worden gehouden. Hoewel het jaarthema steeds een moeilijke opgave is, is het resultaat van de ingebrachte kunstwerken
zoals altijd van hoog niveau.
door Nel Kerkman

hun recht komen.

Het zijn niet alleen schilderijen
die worden tentoongesteld in
de Agathakerk aan de Grote
Krocht, de aangeboden kunst
is zeer divers. Zo zijn er beelden,
schilderijen, glaskunst, patchwork, fotocollages en gedichten te bewonderen met het
thema als leidraad. De kunstwerken zijn voorzien van de
motivaties van de kunstenaars,
hoe de kunst tot stand is gekomen en wat het thema voor
invloed heeft gehad op hun
creativiteit. De kunstcommissie heeft samen met de actieve
werkgroep van de Agathakerk
de geëxposeerde kunst vakkundig opgehangen zodat de
kunstwerken fantastisch tot

Dichter en schrijver Marco
Termes opent de tentoonstelling op zaterdag 4 juli om
14.00 uur. Iedereen is daarbij
van harte uitgenodigd. Tot 29
augustus staan de deuren van
de Agathakerk elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
gastvrij open en zijn er vrijwilligers aanwezig. Op verzoek vertellen ze u graag over de geëxposeerde kunstwerken en over
het fraai ingerichte monumentale kerkgebouw dat in 2007
is gerenoveerd. Voor degenen
die niet op zaterdag kunnen bestaat de mogelijkheid om ook
op de zondagochtenden na de
Mis de tentoonstelling tot ongeveer 12.30 uur te bezichtigen.
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www.vvvzandvoort.nl
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Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort
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‘Project Speak Now’ is echt noodzakelijk

Project Speak Now sloot de zeer
geslaagde internet campagne die
de stichting een aantal weken geleden gestart was in Zandvoort
af. De Zandvoortse zangeres en
lotgenoot Rhodês heeft een schitterend nummer, Speak Now, over
deze materie geschreven en zou
dit in PlaZand ten gehore gaan
brengen. Helaas was zij door
trieste familieomstandigheden
verhinderd maar Nurlaila Karim,
bekend van onder andere de
musicals ‘Miss Saigon’ en ‘Les
Miserables’, was een hele goede
vervanger.

Na het openingswoord van voorzitter Marianne Kimmel en secretaris Claudia van Middelkoop, kreeg
advocaat mr. Constance Wildschut
het woord. Zij vertelde over diverse mogelijkheden die er zijn om
slachtoffers van seksueel misbruik
te helpen, al zal het Openbaar
Ministerie vaak niet kunnen komen tot vervolging van de dader(s)
wegens gebrek aan bewijs. Oudmedewerkster van de stichting
‘Slachtofferhulp Nederland’,
Jolanda Martins de Carvallho, vertelde wat deze stichting voor de
slachtoffers kan betekenen.

Nadat Clementine Noordzij een
zeer toepasselijk lied had gezongen kregen twee lotgenoten het
woord. Beiden vertelden van de
vreselijk dingen die zij als kind hebben meegemaakt. Het is met geen
pen te beschrijven en hun verhalen waren echt hartverscheurend.
Beiden werden jaren door een familielid misbruikt en durfden niet
met hun beider ‘geheim’ naar bui-

ten te komen. Toen ze dat uiteindelijk, na jarenlange therapeutische
hulp, wel durfden schreven beiden
een boek hierover, waaruit een van
hen voorlas. Zeer emotioneel en
zeer aangrijpend allemaal.
Het lied van Rhodês is onder andere via https://player.spotify.com/abum/7FmPldGabmr1moN7nKkiYf
te beluisteren.

Nurlaila Karim zingt het lied van Rhodês

‘Trumpets of the Lord’ in goed gevulde kerk
Afgelopen zondag was een gastkoor in de Protestantse
kerk uitgenodigd om de dienst met ds. Teunard van der
Linden luister bij te zetten. Het was niet het eerste het beste koor. Niemand minder dan dirigent Rob van Dijk was
met zijn Trumpets of the Lord naar Zandvoort gekomen.
Het 75 leden tellende koor was
compleet aanwezig bij de kerkdienst van zondagochtend. Het
koor heeft al eens vaker opgetreden in de Protestantse kerk en zal
ook tijdens Kerstavond 2015 de
dienst komen opluisteren. “We
zijn elke keer blij dat zij komen om

de dienst te verrijken. Het streven
is het aantal kerkgangers groter te
laten zijn dan het aantal koorleden, ligt hieraan te grondslag. Van
Dijk heeft ook op het beroemde
Knipscheerorgel de zang van de
gemeente begeleid als gastorganist”, aldus Van der Linden.

Het voltallige koor was aanwezig in de kerk

Prachtige kunst in expositie bij Pluspunt
27 deelnemers aan ‘Lang Leve de Kunst’ hebben afgelopen vrijdag hun kunst in een expositie tentoongesteld. Dit
project is voor iedereen toegankelijk dankzij een gift van
de fondsen Sluyterman van Loo, VSB Fonds en RCOAK.

Expositie van Lang leve de Kunst

Iedere deelnemer presenteerde
zijn of haar zes persoonlijke vormen van beeldende vorming. De
beschilderde collage, de herin-

neringspot, het gebakken kleibeeld, de Nana, hun schilderij en
het papier van encaustiek kunst.
Opmerkelijk was de samenhang

van kleur en vorm in de verschillende werken. De resultaten zijn
prachtig.
Kinderen, kleinkinderen, vrienden
en buren, iedereen was uitgenodigd om de kunst, waaraan de afgelopen 12 weken was gewerkt,
te komen bewonderen. Overal
klonken positieve geluiden, zoals: “Bij mijn moeder was het creatieve deel weggezakt, maar nu
is het helemaal weer naar boven
gekomen. Ze is de zolder opgegaan en heeft haar ezel en kwasten weer tevoorschijn gehaald.
Haar creatieve kant is weer gaan
stromen”, “Ik ben mijzelf tegengekomen tijdens het maken van
kunst, ik heb er veel van geleerd
over mijzelf. Ik heb leren inzien
dat ik moet loslaten en vertrouwen moet hebben”, “Wij gaan uit
eten met onze Kunstgroep, ik heb
veel contacten gemaakt en keek

telkens uit naar vrijdagmiddag”.
Er zijn vele redenen om de kunstzinnige middagen bij Pluspunt te
blijven aanbieden. Er staan voor
aankomend seizoen weer verschillende creatieve workshops
gepland op de vrijdagmiddag.
Om deze voor iedereen toegankelijk te houden zijn sommige workshops eenmalig met
een docent waarna Pluspunt
de deelnemers de mogelijkheid
biedt om na de workshop twee
vrijdagmiddagen zelfstandig
door te gaan. Docenten zullen
hiervoor materiaal en duidelijke
instructie achterlaten. Houdt u
de programmering in de gaten.
Meer informatie vindt u op www.
pluspuntzandvoort.nl of bel cursuscoördinator Hella Wanders
via tel. 5740330. Foto’s zijn te
bekijken op de Facebookpagina
Cursus Pluspunt Zandvoort.

Rechte lijnen
Een rechte lijn is een rechte lijn
zou je zeggen. Maar een rechte
lijn maakt ook diagonaal. De vissengraat vloerdelen, in steen of
hout, zijn gebaseerd op rechte
lijnen. De horizon is een rechte
lijn, waarbij ook de taps toe lopende weg naar de horizon toe
uit rechte lijnen bestaat. Zelfs
wiskundige berekeningen ontstaan door rechte lijnen.
Maar soms, dan heb je zo’n rechte lijn die eindeloos lijkt maar
in een fractie van een seconde
dichterbij raast terwijl ik met
coole kalmte mijn handen om
een sportstuur van een grommende Lamborghini op het circuit vast heb die met 200 km p/
uur richting Tarzanbocht afstevent! Recht op zijn doel af. Het
is gek genoeg stil in mijn hoofd,
geen toerenteller of snelheidsmeter in mijn zicht, ik focus mij
alleen op de auto voor mij. Een
soort blind vertrouwen. Zo’n
onsterfelijk gevoel van in mijn
kracht staan. Pas op het laatste
moment afremmen, schakelen
en in de bocht weer gas geven,
laat de briefing kort voor vertrek weten. Bloedstollend recht
door zee.
Vervolgens mag ik o.a. plaatsnemen in de enorme, lederen
(noem het) fauteuil van een
Dodge Charter monster voor
een dragrace met mijn concurrent. Het is een korte rechte
weg die we moeten afleggen.
Luttele seconden na een gegeven kickdown raast mijn bolide
met 500 pk ronkend vermogen
tot twee keer toe als winnaar
over de finishlijn. Een ontluikend glimlachje kan niet uitblijven.
Vier rechte lijnen daarentegen
kunnen samen een wybertje
maken. Vier rechte lijnen maken
ook vier hoeken. Rechte lijnen
vormen driedimensionaal de
grootste schatten van Egypte
en je ouders en grootouders zijn
bloedverwanten in rechte lijn.
Een lekker gezwam over zoiets
simpels, maar met interessante,
uiteenlopende allerhande definities. Dat is het mooie aan columns schrijven. Dan heb
je het recht om een eigen
onderwerp te kiezen. En
zo is het cirkeltje dan mooi
weer rond.

Mandy Schoorl

Dat bleek dinsdagavond uit het slotevenement van de
stichting ‘Project Speak Now’ in strandpaviljoen PlaZand.
Speak Now pleit ervoor dat vooral het taboe dat wijd en
zijd bestaat rondom het seksueel misbruik van kinderen,
uit de taboesfeer gehaald wordt. Als dat gebeurd kunnen
kinderen die door anderen misbruikt worden of zijn vrijer
praten over hetgeen er met ze gebeurd is.

Column
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Tuincentrum

Zomerplanten
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

 023-5730962

VENAVO
Spierpijn, spierkramp
of andere ellende?
Magnesium is fantastisch!!!
Lieve mensen koop een goed
pilletje... Magnesium Citraat
- Sterke formule
- Goed opneembare vorm
- Voor weinig geld

Magnesium 60 tabletten €10,-

Tegen inlevering van deze bon:

€7,50
P.S. De 1e 3 weken van augustus is Janneman met vakantie.

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Venavo

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl
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Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
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Zandvoorters in kerstproductie
Stadsschouwburg Haarlem

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167

Het wordt een traditie bij de Stadsschouwburg Haarlem om, om het jaar, een kerstproductie te maken met beroeps- en amateur acteurs. Twee jaar geleden was het de beurt
aan Peter de Jong, Joost Prinsen, Elsje de Wijn en Herman Bolten. Dit jaar is gekozen
voor onder andere Brigitte Kaandorp. Zij heeft het Scrooge-verhaal in een eigentijds
jasje gestoken. Het gaat nu over twee Bloemendaalse rijke dames en hun Marokkaanse
werkster, die drie kinderen heeft.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Een paar mooie
stranddagen op Zandvoort
Vorige week meldde ik al dat er een gerede kans was
op een zeer warme zomerperiode. Inmiddels zindert
West-Nederland al en dat zinderen gaat nog een aantal dagen door. We stevenen af op een klassieke hittegolf. De laatste dateert uit juli 2013, maar de huidige
hitteperiode is van meer kaliber met ook hogere temperaturen in een groot deel van de Benelux.

Leah Bos (l.) en Sem ten Pierik

Zandvoorter Sem ten Pierik
en zijn tante Leah zijn bij de
audities geweest. Sem is gecast als Taleb Camel (voorheen
‘Tiny Tim’) in de kerstvoorstelling ‘Loes en Marlie’ (voorheen
‘Scrooge en Marly’). Zijn oma,
Dolly ten Pierik, heeft hem voor
de audities ingeschreven, nadat
zij een e-mail ontving over de
aanstaande audities. Daarin
werden Marokkaanse kinderen, of kinderen met een tintje
gezocht. Zij kreeg deze mail
omdat Leah Bos, een tante van
Sem, in de vorige Scrooge productie had meegespeeld. Sem,
9 jaar oud, is half Marokkaans,
dus aan die voorwaarde voldeed hij.

Verborgen talent
Hoewel Sem zang- noch acteerervaring heeft, leek het hem
wel heel leuk om te doen en ze
waren dan ook allemaal blij verrast toen ze thuis de tekst en het
liedje gingen oefenen. Vooral
het acteren ging hem schijnbaar zonder enige moeite af en
dat bleek ook wel tijdens de audities. Dat hij muzikaal was, dat
is wel bekend. Afgelopen jaar
heeft hij gitaarlessen gevolgd
bij muziekschool New Wave en
voor volgend seizoen heeft hij
zich opgegeven voor drumlessen.

Leah Bos
Leah is 15 jaar oud en woont

ook in Zandvoort. Zij is leerlinge van het Wim Gertenbach
College, waar zij volgend jaar
hoopt klaar te zijn. Daarna wil
zij zich inschrijven voor de theaterschool op het Nova College.
Zij heeft auditie gedaan voor de
rol van één van de dochters van
de werkster. Omdat zij niet helemaal in het gezinsprofiel paste,
is zij niet gecast, maar gaat wel
meedoen in de zanggroep. Zij
is al 4 jaar leerlinge van theaterschool ‘het Nest’ waar zij in
de selectieklas acteer-, zangen danslessen volgt. Het afgelopen jaar heeft zij pianolessen
gevolgd bij New Wave en het
komend jaar kiest zij voor de
gitaarlessen.

Kinderkamp 2015 gaat naar Vierhouten
Stichting Pluspunt Zandvoort organiseert onder andere
activiteiten voor kinderen zoals de kinderdisco, kinderkoken, de chill out en natuurlijk de kindervakantieweek.
Deze vakantieweek is voor kinderen die, om welke reden
dan ook, niet op vakantie kunnen of gezinssituaties waarin
een kind het nodig heeft er een weekje tussenuit te gaan.

Dit jaar gaan ze met de bus, vorig jaar was het een fietsvakantie

Tijdens deze vakantie gaat het
om plezier hebben, contact
met leeftijdsgenootjes en span-

nende dingen beleven, kortom:
echt vakantie! De vakantieweek
is voor kinderen in de leeftijd

van 6 t/m 12 jaar.
Deze kindervakantieweek is
van 10 tot en met 14 augustus. Zeker 5 mensen van de leiding en ongeveer 20 kinderen
gaan dit jaar met de bus naar
Vierhouten. Tijdens deze week
zullen er diverse activiteiten
plaatsvinden die nog even geheim blijven. Het zal een onvergetelijke week worden.
Opgeven kan bij Rens Wit, mail:
r.wit@pluspuntzandvoort.nl of
tel. 06-37168976. De bijdrage
voor deze week is € 50 per persoon. Kunt u niet voorzien van
deze bijdrage neem dan ook
contact op, dan kan er mogelijk een oplossing worden gevonden.

Komende dagen stijgt de temperatuur tot dik boven de 30
graden met als climax waarschijnlijk de bloedhete zaterdag. Dan zijn landelijk topmaxima tot wel 38 graden haalbaar
en het is niet ondenkbaar dan
dat we tegen of zelfs op de recordwaarden zullen uitkomen
in de middag.
Ook in Zuid-Kennemerland kan
het tot 34 graden worden, maar
vlak uit zee kan wel steeds een
windje vanaf zee opkomen,
vooral in de middagperiode. Op
het strand kan het daardoor in
korte tijd zo’n 10 graden afkoelen. Desalniettemin blijft het
ook dan formidabel strandweer aan de gehele westkust.
De zeewatertemperatuur zal in
het weekend uit zijn gekomen
op zo’n nette 20-21 graden.
Vooral ook de nachten worden
bijzonder zwoel met na middernacht soms nog 23 graden. Op
de zondag zal het aanmerkelijk
koeler zijn met ongeveer 20
graden in onze contreien.
Ook zijn er onweerssignalen die
zich al op donderdag openbaren en anders wel zaterdag.
Of de buien zeer actief zullen
uitpakken in onze regionen is

nu eigenlijk nog niet te zeggen.
De eerste hittegolf van juli
2015 lijkt vrijwel zeker al met
al. Oﬃcieel moet het dan vijf
keer op rij minimaal 25 graden
worden waarvan tenminste drie
keer meer dan 30. Als de temperatuur overdag blijft steken
bij 24,9 graden in een reeks van
bijvoorbeeld tien dagen waarbij
het steeds meer dan 30 graden
wordt, vervalt de hittegolf. Het
criterium is dus nogal streng. De
‘gebruiker’ van het weer zal het
overigens ‘worst wezen’ of het
nu toevallig op een enkele dag
net onder die 25 graden wordt.
Maar statistisch en weertechnisch bekeken is het wel handig
als je met goede en afgebakende criteria werkt.
Waarschijnlijk blijft het weer
ook op de langere termijn min
of meer zomers tot wellicht wederom tropisch. Juli wordt zonder meer een warme maand.
Wellicht stevenen we wel af op
een topzomer? Meer weerinfo
via www.weerprimeur.nl
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.
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28o

26o

31o

21o
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20o

17o
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19o
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90%

90%

85%

80%

Neerslag 30%

60%

35%

20%

Wind

n. 3

zw. 3-4

zw. 3-4

zw. 3-4
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 27 - 2015

26 juni 2015, 2015-VV-103.

Vergadering college

Bentveld:
- Saxenrodeweg 102-130, kappen boom, ingekomen 26 juni
2015, 2015-VV-104.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 26 en
de verdere in week 26 door het college genomen besluiten
zijn in week 27 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Vergadering welstandscommissie
De volgende vergadering van de Commissie voor welstand
en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 9 juli in
het raadhuis.
De Commissie adviseert het college o.a. over aanvragen om
omgevingsvergunning.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Omdraaien rijrichting Grote Krocht
Uitnodiging inloopochtend
Op 13 juli organiseert de gemeente een inloopochtend over
het mogelijk omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht.
Aanleiding hiervoor is de wens van ondernemers van de
Grote Krocht. Zij verwachten dat met het omdraaien van de
rijrichting de klandizie toeneemt.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Waar
Wanneer
Hoe laat

gemeentehuis Zandvoort
maandag 13 juli
tussen 09.00 en 11. 00 uur (vrij in- en uitlopen)

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

Zandvoort:
- Strandafgang Zuiderduin 1, plaatsen ondergrondse containers en verplaatsen afscheiding, verzonden 22 juni 2015,
2015-VV-070.
- Matthijs Molenaarstraat 26, plaatsen dakkapel, verzonden
29 juni 2015, 2015-VV-090
- Kostverlorenstraat 77B, realiseren uitrit, verzonden 29 juni
2015, 2015-VV-095.
- Nieuwstraat 1E, aanbrengen nieuwe gevelbekleding, verzonden 29 juni 2015, 2014-VV-179.

Schoonmaak GFT-containers
Van 6 juli 2015 t/m 10 juli 2015 worden de GFT-rolemmers
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook
na 17.30 uur zijn.

Van rechtswege verleende vergunning

Ingekomen vergunningsaanvragen

Bezwaarschriften

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Hogeweg 52, kappen boom achtererf, ingekomen 22 juni
2015, 2015-VV-098.
- Gasthuisstraat 11, plaatsen brandtrap 1e etage, ingekomen
23 juni 2015, 2015-VV-099.
- Thorbeckestraat 13, kappen twee bomen, ingekomen 23
juni 2015, 2015-VV-100.
- Zandvoortselaan 35, plaatsen zomerhuis op erf, ingekomen

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 40, aanleggen uitrit, verzonden 25 juni
2015, 2015-VV-022.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift

Zomer betekent volop genieten van het mooie weer op
straat, in de tuin of op balkon. Deuren en ramen open,
muziekje er bij, kinderen die lekker buiten spelen. Al die
gezelligheid kan in sommige gevallen voor overlast of irritaties zorgen. Daarom geeft Buurtbemiddeling een aan-

16
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Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

(Reguliere omgevingsvergunning)

Voorkom burenoverlast
tijdens de zomermaanden

tal tips om dit te voorkomen.

Centraal telefoonnummer

Openingstijden Centrale Balie

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Wij nodigen u voor deze inloopochtend uit omdat wij graag
uw mening horen zodat wij dit mee kunnen nemen in ons advies. U kunt uw vragen en suggesties ook e-mailen via info@
zandvoort.nl. Dit kan tot uiterlijk 20 juli a.s. Vermeld hierbij het
onderwerp omdraaien rijrichting Grote Krocht.

indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tips die helpen om het woonplezier goed te houden:
• Let op de muziek uit openstaande ramen en deuren.
• Probeer in wensen te spreken en
niet in klachten.
• Zet de BBQ zo neer dat de buren
geen last hebben van de rook.
• Als u nog laat buiten zit, bedenk
dan dat anderen misschien vroeg
op moeten en graag willen slapen.
• Als u veranderingen op de erfafscheiding wilt aanbrengen, bij-

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

voorbeeld een nieuwe haag, doe
dit dan in overleg met uw buren.
Bedenk vooral: waar gewoond
wordt, wordt geleefd. Wie elkaar
kent, spreekt elkaar makkelijker
aan op kleine ergernissen en voorkomt zo dat het de hand loopt.

Wat als u er toch niet
met elkaar uitkomt?
Mocht u er ondanks alles niet
met elkaar uitkomen, dan kunt
u een beroep doen op Buurt-

bemiddeling. Opgeleide bemiddelaars ondersteunen bewoners
op een onpartijdige en neutrale
wijze bij het oplossen van problemen of (dreigende) conflicten.
Buurtbemiddeling is bestemd
voor alle bewoners en wordt gratis
aangeboden.
Heeft u behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan contact op met de coördinator via tel.
023-5698883 / buurtbemiddeling@meerwaarde.nl
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“Een dag in een roes geleefd”
Henny Goedhart-Verkauteren en Pieter Goedhart hebben de dag dat ze koninklijk werden onderscheiden in een roes beleefd. Ze werden tegelijkertijd gedecoreerd door burgemeester Niek Meijer, maar het echte besef kwam pas later. Pieter had al een vermoeden maar liet zich toch verrassen door de Koninklijke Onderscheiding.
echtpaar jaren heeft gewoond
en gewerkt. “De gemeente
Heemstede meldde ons dat
zij ook trots waren op onze
onderscheiding. Een van de
mooiste reacties kwam van de
directeur van de bibliotheek in
Heemstede. Hij heeft ons in eerste instantie heel goed geholpen
met onze bibliotheek in Gambia”,
zegt Henny.

Henny en Pieter Goedhart met de burgemeester

Het echtpaar runt al bijna 20 jaar
op vrijwillige basis een steunprogramma in het Afrikaanse
Gambia, waarmee zij, na een vakantie daar naartoe, waren begonnen. Daar werd vooral Henny
getroffen door de vreselijke armoede die daar heerste en hebben zij als eerste een bibliotheek
opgezet. Ieder jaar spenderen zij
nu een half jaar aan de mensen
die daar wonen. Door dit werk
werden zij door burgemeester
Niek Meijer benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
“Eigenlijk weet je niet wat je

overkomt, al had Pieter wel
een vermoeden. Toch hebben
wij die dag als in een roes beleefd. Toen we een dag later
weer wat bijgekomen waren,
konden we het geheel wat relativeren”, vertelt Henny, die samen met Pieter uit Heemstede
naar Zandvoort verhuisde. “We
hebben heel veel hele leuke
reacties gekregen. Ook via de
post zijn ettelijke felicitatiekaarten binnengekomen”, vult Pieter
aan.
Een mooie reactie kwam van de
gemeente Heemstede, waar het

Beiden ervaren ze de dag als
zeer bijzonder en zijn blij dat
ze het mee hebben kunnen
maken. Wel hebben ze later het
een en ander van anderen moeten horen omdat ze zich alle
twee in een echte roes bevonden. “We hebben het allemaal
als zeer waardevol ervaren”, sluit
Pieter af.
Kent u iemand die ook in aanmerking zou kunnen komen
voor een Koninklijke Onderscheiding, meldt u dat dan via
be stuurssecretariaat @zandvoort.nl of via 023-5740221.
Doet u dat zo snel mogelijk
want er gaat veel tijd in de aanmelding en verwerking voor
een Koninklijke Onderscheiding
zitten!

(advertorial)

GoedGezind kan iets
voor jou betekenen
Als ouder zit je er wel eens even doorheen en dat is eigenlijk heel normaal. Soms jengelt en dramt je kind terwijl je
geen strijd wilt voeren. Dit kost een hoop energie en je
bent echt niet de enige! Als ouder sta je er gelukkig niet
alleen voor.
Mis je wel eens iemand die echt
naar je luistert en de tijd voor je
neemt? GoedGezind biedt een
vrijwillig maatje die wekelijks of
tweewekelijks bij je langskomt.
Deze persoon heeft ervaring
in het opvoeden van kinderen
door middel van het volgen van
een cursus. Voor je start wordt
er goed gekeken of er van beide
kanten een klik wordt gevonden
om te kunnen beginnen. Wat er
tijdens deze ontmoetingen besproken of gedaan wordt bepaal
jij, als ouder, helemaal zelf. Heb
je behoefte aan een luisterend
oor, wat opvoedtips of wil je er
juist even lekker tussenuit? Het
kan allemaal. Het traject duurt
maximaal een jaar, is geheel
kosteloos en wordt ondersteund
door Floortje Valk, de coördinator. GoedGezind is nieuw in
Zandvoort en heeft nog plaats
voor nieuwe cliënten. Binnen
dit project wordt veel rekening
gehouden met jouw privacy. De

vrijwilliger deelt geen persoonlijke informatie met derden of medevrijwilligers. De kracht van een
vrijwilliger is dat deze persoon
dit puur doet vanuit de motivatie een ander te helpen. Zou je
wat meer willen weten over dit
project? Je kan dan vrijblijvend
een gesprek aangaan met haar
om te kijken of het iets voor jou
is. Floortje Valk is te bereiken via
f.valk@pluspuntzandvoort.nl of
via 06-36300809.

Banjer is een lieve en erg speelse kater die graag naar buiten

Golf

Wie volgt Klaas Jacobs jr. op?
Op maandag 20 juli nodigt het bestuur van de Kennemer Golf & Country Club de permanent
in het dorp Zandvoort wonende golfspelers uit om deel te nemen aan het 15e ‘Zandvoorts
Open’. Wie volgt de winnaar van de 14e editie, Klaas Jacobs jr. op?

De kennemer Golf & Country Club

Golfers die buiten het dorp
Zandvoort wonen, bijvoorbeeld
in Bentveld, zijn van deelname
uitgesloten. De inschrijving is

onlangs gestart voor maximaal
96 aanmeldingen. De wedstrijdvorm is 18 holes Stableford met
een ‘shotgun’ om 11.00 uur.

Wie mee wil doen aan deze
prestigieuze wedstrijd kan
zich vanaf 29 juni tot en met 8
juli aanstaande inschrijven. Op
vertoon van een geldig (2015)
handicapbewijs van de NGF,
met een maximaal exact handicap van 30.0, kunt u een deelnameformulier ophalen en inleveren bij de caddiemaster van
de Kennemer Golf & Country
Club. Die is telefonisch te bereiken op 023-5718456. Als er
meer dan 96 aanmeldingen
zijn, zal er geloot worden voor
deelname. De deelnemers die
ingeloot zijn, krijgen dan in de
week van 13 juli aanstaande
een bevestiging van deelname
en nadere informatie over de
wedstrijd.

gaat: lekker in het zonnetje liggen of op ontdekkingsreis door de
tuin. Een kattenluik kent hij niet, deze eigenwijs gaat liever door
het raam naar buiten. Uiteraard is hem dit, met wat geduld, goed
aan te leren. Banjer is gek op aandacht en knuffels en hij zit graag
op schoot. Kortom, een leuke “niets aan de hand” kater. Bent u
al gevallen voor dit leuke koppie? Kom dan snel eens langs om
kennis te maken met hem. Hij wacht al op u!
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5
2041 XA Zandvoort
Tel.: 023-5713888
http://dierentehuiskennemerland.dierenbescherming.nl
Geopend van 11.00 tot 16.00 op maandag t/m zaterdag.
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Mededeling aan
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Op 10, 11 en 12 juli, zal op Circuit Park Zandvoort
het evenement

‘DTM’ plaatsvinden.

Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d.
4 februari 2011 afgegeven definitieve beschikking WM,
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand
evenement een zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit
hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

10 - 12 JULI
ZANDVOORT

SUPPORT PROGRAMMA:
+ PORSCHE CARRERA CUP
DEUTSCHLAND
+ FIA FORMULA 3 EUROPEAN
CHAMPIONSHIP
+ AUTOGP
+ SUPERCAR CHALLENGE
+ MEET & GREET MET DE
COUREURS

RACE ZATERDAG TICKETS
RACE ZONDAG DTM.COM
ITR-15-071_Zandvoort_225x285.indd 1

01/06/15 14:06
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EXTRA OPEN: Zon 5 juli 11.00-17.00 uur
Bij aankoop
VAUDE rugzak,
Go
system
lamp
of
Zat. 4 juli:
waterzak 2 liter
brander
Demonstraties Nú met GRATIS vulling!
van 29, voor
Flameless
of GRATIS EHBO set.
GRATIS kussen bij
Cooking
aankoop Slaapzak

Zondag 5 juli:
Duchenne Heroes
Mountainbike Team

Stappenteller
van 26,95 voor
Grote keuze
Wandelschoenen
00
vanaf

69,

Kampeer- en recreatiespecialist

Beeklaan 18a-24a 2191 AB - Hillegom-De Zilk - 0252-536088

w w w. d e j o n g r e c r e a t i e . n l

Acties geldig t/m 11 Juli, zolang de voorraad strekt en niet i.c.m. andere acties
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Autosport

Straatvoetbal

Italia a Zandvoort trekt
veel belangstelling
Na de ‘Meet & Greet’ op het Raadhuisplein, werd het zondag één groot feest op het Zandvoortse duinencircuit. De
vier (oud) Formule 1 coureurs zouden voor de ogen van
de circa 31.000 toeschouwers een hoofdrol vervullen tijdens Italia a Zandvoort.

Een uniek moment: vader en zoon Verstappen samen op de baan | Foto: Chris Schotanus

Hoewel de demonstraties op
Circuit Park Zandvoort de hoofdmoot vormden, waren ook diverse clubs van Italiaanse automobielen aanwezig. Zo stond er een
Fiat/NSU Toplonino uit 1938. Het
was de enig nog rijdende van dit
type in Nederland. De eigenaar
had de ‘old timer’ sinds 1999 in
zijn bezit toen hij deze Fiat vond
en heeft hem helemaal gerestaureerd. Dat kostte hem behoorlijk
wat jaren. “Je vrouw moet het
ook leuk vinden”, zei hij met een

glinstering in de ogen. Een ander
hoogtepunt waren de Vespa’s
die in grote getalen op de piste
kwamen. Dik tweehonderd tweewielers reden een rondje over het
Zandvoortse circuit.
Wie meer ronden aflegden waren
publiekstrekker Max Verstappen,
Jos Verstappen, Jan Lammers en
Arie Luyendijk. Het was immers
de tiener die mede naamgever was aan het Italiaanse ‘lifestyle’ evenement. Lammers en

Luyendijk reden in een Coloni,
Jos Verstappen in een Minardi
uit 2001 en later een uit 2003.
Vooral met het laatste model zou
de Limburger zijn rondjes rijden,
maar problemen met de remmen
noopten hem over te stappen
naar de Minardi uit 2001.
Het kippenvelmoment was toen
vader en zoon tegelijk de baan op
reden. Na afloop bij de persconferentie zei Jos Verstappen: “Het
zou niet best zijn, als ik hem bij
hield.” Met ‘hem’ werd zijn zoon
bedoeld die in de Toro Rosso natuurlijk veel sneller was. Hij reed
in de Italiaanse wagen van Red
Bull uit 2012, waarmee Sebastian
Vettel de wereldtitel wist te halen.
Op de vraag wat Max Verstappen
van die ene run vond gaf hij als
antwoord: “Als je dit kunt doen, is
dat iets speciaals.” Vader Jos was
ook nu weer trots. “Hij laat het
ook zien. Hij doet aan een sport
waar hij goed mee om gaat”, zo
zei Verstappen senior na afloop
van de afsluitende persconferentie in het media centrum van het
Zandvoortse circuit.
Max Verstappen zelf beleefde een
drukke dag, maar de demonstraties vergoedden veel. “Met een
Formule 1 auto over Zandvoort
rijden, is uniek”, sloot de jonge
Verstappen af.

Wielrennen

Jesper Rasch wint Criterium van Uitgeest
Vorige week heeft wielrentalent en plaatsgenoot Jesper Rasch weer eens van zich laten horen. De nieuweling in de categorie onder 18 jaar heeft het Criterium van Uitgeest, een hoog
aangeschreven koers in ‘wielerland’, gewonnen. Hij was met lengtes verschil de sterkste in
de sprint van een kopgroep van zeven renners.
ronden voor de finish wisten te
ontsnappen uit het peloton.

Jesper Rasch op de hoogste trede van het podium

Het was een zwaar parcours en
de aanwezigheid van vele toprenners maakt de koers extra
zwaar. Het maakte dat het pu-

bliek in grote getale langs de
kant stond. Rasch was de sterkste
in de sprint van een kopgroep
van zeven renners die dertien

Vanaf het begin van de wedstrijd
waren er al diverse ontsnappingen geweest maar door het hoge
tempo werden die telkens teniet
gedaan. In de finale konden vijf
renners uit handen van het peloton onttrekken en bouwden
een kleine voorsprong op. Twee
ronden later wist Rasch, samen
met de plaatselijke favoriet,
aan te sluiten bij de kopgroep.
Uiteindelijk kon hij een paar ronden later de sprint zelfs met een
aantal lengtes voorsprong winnen. Een bijzonder mooie overwinning die echt telt.

Straatvoetbaltoernooi
blijft in trek bij jeugd
Hoewel er na tien jaar een nieuwe organisatie aan het roer
staat van het Oude Halt Straatvoetbaltoernooi, doet dat
gezien het resultaat helemaal niets ter zake. Er blijven 150
voetballertjes die het een leuk evenement vinden en er blijft
geld komen voor het jaarlijks wisselende goed doel.

De jongsten schuiven aan

Dit jaar was dat ‘Kinderen naast
kinderen’, dat onder andere
(sport)kleding en attributen voor
kinderen in het binnenland van
Suriname inzamelt. Dit jaar werd
€ 1.200 ingezameld en zowel de
Zandvoortsche Hockeyclub als
SV Zandvoort doneerden veel
ballen en kleding.
Marc Lemair, Jeroen van Galen,
Danny Koper, Alex Wijs en Gerard
Damhoff waren genegen dit
voetbalfeest op zich te nemen.
Het vijftal was aan het einde van
het toernooi terecht trots op het
resultaat. 150 voetballertjes in de
leeftijd van 7 tot en met 12 jaar
hebben weer een groot aantal

wedstrijdjes met de bekende
panna-regels in de voetbalkooi
op de Vondellaan mogen spelen.
Het plezier droop eraf alhoewel
er ook zo nu en dan een traan
werd gelaten, met name bij de
jongste categorie. Als er een
categorie klaar was, werden ze
door Marcella en Marcel Schoorl
gastvrij op het terras van snackbar Anytime de Oude Halt, naast
de voetbalkooi, uitgenodigd
voor een patatje met een snack
en wat drinken. Tegelijkerijd werden dan de prijzen uitgereikt. Dit
toernooi is en blijft een evenement dat aan blijft trekken. Is het
niet om mee te doen, dan wel
om te kijken. Volgend jaar weer!

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor K. Willemse
Auto Strijder/Texaco
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Cense Makelaars
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Culinair Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account
Eric Zorgt
Fysiofit Zandvoort
Greeven Makelaardij
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Kampeercentrum De Jong
KVV Grafische Vormgeving
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede

ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pico Bello
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Stichting Pluspunt
Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
VVV Zandvoort/Jaarmarkt
Wapen van Zandvoort
Zandvoort Alive/Mango’s
Zorg Service Zandvoort
Zorgbalans
19

P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
023 5 715 715
www.censemakelaars.nl
info@censemakelaars.nl

Dr. C A Gerkestraat 25 R Zandvoort

De Favaugeplein 51 A Zandvoort

Nieuwe vraagprijs

Nieuw

•
•
•
•

Royale, totaal verbouwde maisonnette, zo te betrekken
Moderne keuken, moderne badkamer
Balkon over de volle breedte, 3 slaapkamers, vrij uitzicht
Woonoppervlakte ca. 116 m2

Vraagprijs € 250.000

Ir. G. Friedhofplein 18 F8 Zandvoort

•
•
•
•

Dichter bij zee kunt u niet wonen! Balkon op het westen.
Ruim 3 kamer appartement op de 2e woonlaag
L-woonkamer, open keuken, 2 slaapk., royale badkamer
Woonoppervlakte ca. 78 m2, ruime berging van 17 m2

Vraagprijs € 250.000

Dr. C A Gerkestraat 149 Zandvoort

Vraagprijs € 390.000 inclusief garage

•
•
•
•

Goed onderhouden royale 2-onder-1-kapwoning
Eigen oprit en ruime garage, souterrain van ca 50 m2
3 slaapkamers, moderne keuken, badkamer vv bubbelbad
Woonoppervlakte ca. 138 m2, perceelsoppervlak 243 m2

Vraagprijs € 450.000

Charmante 2-onder-1-kapwoning “De Spits”
Volledig gemoderniseerd, privé gelgen achtertuin
Moderne keuken en badkamer, 3 slaapk, wijnkelder
Woonoppervlak ca. 150 m2, perceelsoppervlak 278 m2

Vraagprijs € 475.000

BINNENKORT TE KOOP!

• Unieke vrijstaande woning
Nabij het centrum, perceelsoppervlak 427 m2
Vraagprijs €485.000
• Beleggingsobject in verhuurde staat
In het centrum gelgen.
Vraagprijs € 325.000
• Bijzondere vrijstaande villa
Gelegen nabij duingebied met gastenhuis.
Vraagprijs €600.000
• Charmante 2-onder-1-kapwoning
Loopafstand van centrum. Geheel gemoderniseerd.
Vraagprijs € 400.000

BEDANKT
bezoekers,
deelnemers,
sponsors,
Vrienden
en vrijwilligers!

si
os
B
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nk

Uniek: Tussen zee en duinen gelegen royaal 3 kamer app.
Goed onderhouden, 4 balkons, prachtig duin- en zeezicht
Woon/eetkamer, keuken, lichte badkamer met 2e toilet
Gelegen op 3e etage, woonoppervlakte ca. 106 m2

•
•
•
•

Bel voor informatie

Nieuw
26, 27& 28 juni 2015

•
•
•
•

Kostverlorenstraat 57 Zandvoort
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Wij kijken terug op
een zeer geslaagd
Culinair Zandvoort
2015!
Team
Culinair Zandvoort

2005 2015

10
jaar

11e jaargang • week 28 • 9 juli 2015

9

10

Warm

13

Raad

Verkoeling voor
schaapjes op
het droge

Adviesraad
Sociaal Domein
geïnstalleerd

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Jarig

15

DTM

Voetbalfan
viert feestje
in Enschede

Zandvoort laat
zich van Duitse
kant zien

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Kiosken aan de boulevard De Favauge
Deze zomer staan vijf kiosken op de boulevard De Favauge tussen Bouwes Palace en het Badhuisplein. In
deze ‘pop up’ winkeltjes zullen van 3 juli tot en met 2 augustus uitsluitend Zandvoortse ondernemers hun toeristische producten verkopen.
De kiosken worden gezien
als toegevoegde waarde voor
Zandvoort als badplaats waar
men lekker over de boulevard
kan flaneren. De kiosken zijn
dagelijks minimaal van 12.00 tot
18.00 uur geopend. Op mooie
avonden mogen ze tot maximaal
22.30 uur open blijven. Het is aan
de ondernemer om te bepalen of
een avond mooi is of niet.
De deelnemende Zandvoortse
ondernemers zijn: VVV
Zandvoort, Judy’s Fashion met
beachwear, Beauty Beachclub
in combinatie met Van den Berg
Surf, Zandvoort 3D in combina-

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

wenst iedereen een
heel fijne vakantie!

tie met Fit at the Beach en Riny’s
met beachwear en accessoires.
Vorige week vrijdag hebben wethouder Toerisme en Economie
Gerard Kuipers en directeur VVV
Zandvoort Lana Lemmens de
kiosken officieel voor geopend
verklaard. Kuipers zei daarbij:
“Deze kiosken bieden kansen
voor toeristisch Zandvoort. Het
gebied wordt aantrekkelijker,
de bewoners en bezoekers ontdekken de boulevard opnieuw
en het stimuleert de lokale economie. Het wordt hier ook weer
wat levendiger.”

Wethouder Kuipers en VVV directeur Lemmens openen de eerste kiosk

Mocht de proef bevallen, dan
krijgt het experiment in de toekomst waarschijnlijk een meer
blijvend karakter. De wethouder

verwacht niet dat de venters aan
de boulevard Barnaart dwars zullen gaan liggen. Zij willen al jaren naar een modus dat er niet

DTM weekend in Zandvoort!

iedere dag met de ventwagens
heen en weer hoeft te worden
gereden. “Hier in de kiosken is
gekozen voor retail verkoop,
waar het strand en de venters op
het strand geen belang bij hebben. Er komt zeker geen horeca

en geluidsoverlast wordt niet getolereerd. Verder is het maar voor
tijdelijk. Hoe lang? Dat moeten
we nog gaan bekijken als deze
proef voorbij is. Maar na de evaluatie zal het zeker niet jaarrond
worden”, zei hij.

Vrijdag 10 juli
19.00-20.00 uur
Raadhuisplein:

Optreden van Loona
(Mede mogelijk gemaakt door OVZ en Holland Casino)

DTM

BE TER MOBIEL
HET ALLERNIEUWSTE VAN SIEMATIC
nu bij
Peter Trieling Keuken
Design
HET
ALLERNIEUWSTE
VAN SIEMATIC
Vernieuwend
design,
nieuwe
materialen
en
nu
leverbaar
nu bij Peter Trieling Keuken Design

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

in 1.950Vernieuwend
verschillende
kleuren! SieMatic staat voor tijdloze elegantie.
design, nieuwe materialen en nu leverbaar
in 1.950 verschillende kleuren! SieMatic staat voor tijdloze elegantie.

HET ALLERNIEUWSTE VAN SIEMATIC
nu bij Peter Trieling Keuken Design

‘Een dorp vol Duitsers,
dat is Zandvoort
op zijn best’

Vernieuwend design, nieuwe materialen en nu leverbaar
in 1.950 verschillende kleuren! SieMatic staat voor tijdloze elegantie.

dinsdag t/m zaterdag geopend

dinsdag
t/m zaterdag
geopend
Zondag, maandag
en avonden
op afspraak
wanneer het u uitkomt!
Zondag, maandag en avonden op afspraak wanneer het u uitkomt!

Papier inzameling op 14 en 16 juli.
Kijk voor meer informatie op pagina 14
Gemeente Zandvoort

dinsdag t/m zaterdag geopend

Parallelweg 2 – 6 1948 NM Beverwijk | Woonboulevard Beverwijk | T 0251 21 35 98 | www.ptkd.nl
Parallelweg 2 – 6 1948 NM Beverwijk | Woonboulevard Beverwijk | T 0251 21 35 98 | www.ptkd.nl

Zondag, maandag en avonden op afspraak wanneer het u uitkomt!
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Waterstanden
music | food | drinks | beach hideaway
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare her-

85x50 mm

innering aan zijn leven geven wij u kennis dat
zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve
man, mijn vader, schoonvader en onze opa

Hotze Lambertus Hylarides
* Enkhuizen,
26 december 1926

saturday
25-07mm
72x50

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
tel.: 023 - 532 60 13

live

GOSTO
FRIDOLIJN

dj guzz | mike van loon
tel.: 023 - 532
60 davinci
13 www.troupin
roberto

tenfold

early yoga | sushi bar | OYSTERBAR | asian ﬁngerfood
whiskey bar | Gin & tonic bar | healthy shakes
shoe-art | massage | and many more...
tickets -incl. free Gin&Tonic- € 10,00 - limited early yoga ticket incl. lunch € 30,00
ajuma - paulus loot boulevard 2 - zuidstrand - zandvoort
www.ajuma.nl/summerfestival

Elly Hylarides - Drinkenburg

HOOG

Peter en Rachel

JULI

85x50 mm

George

Overlijden melden?

Charlie

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Rosie
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie
zal plaatsvinden op donderdag 9 juli om 15.45
uur in crematorium Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.
correspondentie-adres:
Stationsplein 13 F3
2041 AA Zandvoort

Aangifte van de baan
Burgemeester Meijer ziet af van verdere stappen m.b.t. de aangifte van mogelijke schending

85x124 mm
Met een groot gevoel van onmacht geven wij u kennis van het
plotselinge overlijden van mijn bijzondere man, onze eigenwijze vader, schoonvader, pleegvader, opa en schoonzoon

geheimhouding. Het gaat hier om de aangifte
Even voorstellen...
van november 2014, over het mogelijke lekken
Guy Troupin
van geheime informatie uit het presidium van
Eigenaar van Troupin Natuursteen en

deTroupin
gemeenteraad.
Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 9 juli van 19.00 tot 20.00 in het
Uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met
mijn professionele team altijd voor u klaar.

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 10 juli om
11.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat.

Overlijden melden?

Klaas Strijder
3 september 1947

4 juli 2015
Uit aller naam:
Patricia Strijder-Hollenberg

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer.

4 juli jl. bereikte ons het droevige nieuws
dat onze trouwe bezorger

Klaas Strijder

onverwachts is overleden.
Wij wensen de familie heel veel sterkte in
deze moeilijke tijd.
ZVO Verspreiders

Burgerlijke stand
27 JUNI -2 JULI 2015
Gehuwd:
Kubbenga, Ben Michael Carolus en: van Beek, Leonie

Overleden:
van de Poll, Theodore Hendrik, geb. 1917
van Groen, Johann Frederik, geb. 1941
van der Werff, geb. Brouwer, Tjitska Grietje, geb. 1939
Horst, Onno Frederik, geb. 1925
Mens, Roelof Cornelis, geb. 1944
2

DJ’s

Ongeacht uw verzekering verzorgen
phil horneman
wij de uitvaart
u wenst.
(wickedzoals
jazz sounds)

FEIERTAG

www.troupin.nl

† Zandvoort,
3 juli 2015

Harry

10:30 - 22:00

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. N. Paap
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastoor B.J. Putter
www.boazparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor Th.W. Duijves
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken , Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

HOOG

Laag

HOOG
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Overlijden melden?
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zijn 24 uur
- bereikbaar.
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5 dag
0 7 . 3Wij
5 12.16
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Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch
diner
Evenen
voorstellen...

72x100 mm

Guy Troupin

Wegens Eigenaar
grootvan
succes
op
Troupin Natuursteen
en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
Culinairgesprekken
Zandvoort
menu:
met onze klanten besefte

mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten m
€ 29,50 ikp.p.

bieden dan gedenkmonumenten en asbestemm
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid wa
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen
Duo van dun gesneden
cajunkipfilet
en wensen
van de nabestaanden. Om dit mogelijk te
heb
ik
de
eerste
en huisgerookte carpacciouitvaartwinkel van Haarlem geope
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer.
hiertte
de mogelijkheid
met truffelolie en
de moineom alles op het gebied van uit
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta sam
❖mijn professionele team altijd voor u klaar.

Gamba's uit de wok
Overlijden melden?
met koriander, knoflook en rode peper
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaa
of
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupi
Ossenhaas gemarineerd
met een jus van champignons, paprika en spek

❖

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Burgemeester
Niek Meijer
| Foto:60
archief
tel.: 023
- 532
13 www.troupin.nl
De Officier van Justitie besloot onlangs om deze aangifte
te seponeren. Na overleg met de fractievoorzitters heeft
burgemeester Meijer besloten deze beslissing niet te zullen
aanvechten. De burgemeester doet dit niet omdat hij het
eens is met de Officier, maar omdat hij weinig heil ziet in een
verdere rechtsgang. Naar zijn idee en dat van de fractievoorzitters is de kans op een andere uitkomst gering.

Laag

Chocolademousse

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
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www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Zandvoortse Courant • NUMMER 28 • 09 JULI 2015

Slechte opkomst bij
inloopdag Winterparkeren

Een motorboot heeft woensdagavond 1 juli voor de Zand-

In de raadsvergadering van april werd bepaald dat er in Zand-

voortse kust een catamaran met enkele opvarenden ge-

voort ’s winters goedkoper geparkeerd moet kunnen worden.

ramd. De schipper van de motorboot is niet gestopt en

Het voorstel is om het parkeertarief in de maanden november

doorgevaren. De opvarenden waren van boord geslagen

tot maart te verlagen, onder de voorwaarde dat dit ‘budget-

bij de botsing. Op de motorboot brak brand uit en de

neutraal’ gebeurt. Een verlaging van het wintertarief moet

schipper moest naar de kant.

daarom gecompenseerd worden met een verhoging van het
tarief in de zomer.

Een gered ‘slachtoffer’ krijgt zuurstof

Zie hier een stevige casus voor drie
redding organisaties tijdens een
grote oefening: KNRM, ZRB en de
brandweer van Zandvoort moes
ten acte de présence geven en de
den dat maar wat graag. Hoe los
sen zij bijvoorbeeld het probleem
met de drenkelingen op? Waar en
wanneer kan de brandweer zijn
bluswerkzaamheden uitvoeren?
En, wat is de taak van de KNRM?
Ook ambulancepersoneel en voer
tuigen van de GGD werkten mee.

Zoekslagen
Toen bleek dat de drenkelingen
ergens anders te water waren ge
raakt, moest de KNRM ze gaan zoe
ken. Samen met de ZRB werden
zogenaamde zoekslagen gemaakt:
een rij bootjes van de reddingsbri
gade met op de kop van de rij de
Zandvoortse KNRM redboot Annie
Poulisse, die overigens binnen 7
minuten na de alarmering in het

water lag. Uiteindelijk werden
de drenkelingen voor de locatie
van de Zandvoortse Watersport
vereniging gevonden, aan land
gebracht en medisch behandeld.

Brand geblust
Onder andere met zuurstofmas
kers werden ze weer in het land
der levenden gebracht. De eerste
drenkeling werd om 20.15 uur
behandeld en de anderen iets
later. Ondertussen was de brand
weer druk doende om de brand,
met chemicaliën, te blussen. Daar
slaagden de spuitgasten met vlag
en wimpel voor.

De gemeente wilde de commu
nicatie voor dit plan bespreken
met de Zandvoortse onderne
mers. Middels een nieuwsbrief
waren de ondernemers afgelo
pen maandag uitgenodigd voor
een inloop in de Blauwe Tram.
Om zoveel mogelijk onderne
mers de gelegenheid te geven
te kunnen langskomen, was een
tijdvak in de ochtend en een tijd
vak in de avond voorgesteld. Ze
hadden geen interesse voor deze
flexibiliteit, getuige de bedroe
vend lage opkomst.
De gemeente wil graag ge
bruik maken van expertise van
de Zandvoortse ondernemers.
Zij hebben vaak ideeën hoe de
mensen in de regio te bereiken.
“Het gaat erom Zandvoort in de

winter een aantrekkelijker reis
doel te laten worden”, aldus de
gemeente. Het parkeertarief is
echter maar één van de facto
ren die daar invloed op heeft.
Het weer, het aantal en type
festiviteiten en de gewone vari
atie hebben ook invloed op de
aantallen bezoekers. Het uit
gewerkte voorstel moet op 7
augustus klaar zijn. Het college
moet namelijk op 18 augustus
besluiten om wel of niet over
te gaan tot de proef en de raad
kan zich dan in september er
over uitspreken. De creativiteit
in de communicatie zal nu van
de gemeente moeten komen. U
kunt overigens uw idee, vraag
of opmerking communiceren
via info@zandvoort.nl, met als
onderwerp ‘winterparkeren’.

Optreden zangeres Loona
vrijdag op Raadhuisplein
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur zal Loona een spet-

Mede door het mooie weer trok
de oefening veel publiek dat zich
prima vermaakte. De samenwer
kende hulpdiensten kwamen na
afloop van de oefening samen in
de kazerne om de eerste bevindin
gen te evalueren.

terend optreden verzorgen in de aanloop naar de DTM.
Vooral in de Duitssprekende delen van Europa heeft deze
singer-songwriter/danseres én inwoonster van Zandvoort
veel succes. Zij treedt veel op in Duitstalige landen als wel
in Spanje, Italië en Polen.

De KNRM en de ZRB maken zoekslag

Cartoon - Hans van Pelt

Loona luidt vrijdag het DTM weekend in

Geboren als MarieJosé van
der Kolk in IJmuiden, begon zij
haar professionele carrière in
de showbusiness op Mallorca
waar zij, bijgestaan door DJ
Sammy, een aantal hits scoorde.
Vanaf 1998 kennen we haar als
Loona. Haar versie ‘Bailando’
werd die zomer direct een hele
grote hit bij onze oosterburen.
In Duitsland treedt zij al 7 jaar
op en is zij te zien geweest in
Popstars en diverse andere tv
programma’s. In Nederland

heeft zij, onder haar eigen naam
het Nederlandstalige nummer
‘Ademloos door de nacht’ uitge
bracht.
Vrijdag vanaf 19.00 uur in
Zandvoort, op het Raadhuisplein,
zal ze haar grootste hits ten ge
hore zal brengen. Het belooft een
buitengewoon optreden te wor
den voor zowel de Zandvoorters,
als voor onze (Duitse) gasten die
onder andere vanwege de DTM
op bezoek zijn.

Column

Is de Zandvoortse StrandCou
rant een bewaarkrant. Met
toeristische informatie en een
overzicht van alle strandpavil
joens. En dat zijn er nog al wat!
Met verbazing heb ik naar de
nummering gekeken. In totaal
zijn er 36 paviljoens waarvan 5
stuks op het naturelstrand. Zo
zijn er 4 paviljoens van num
mer 1 met 3 letters van het al
fabet. En paviljoen 22 is er niet.
Ook op het naturelstrand is het
geen logisch geheel, van Z4
springt men opeens naar Z7.
Waar de andere 3 gebleven
zijn? Geen idee.
De exotische namen van de
paviljoens zijn, op een paar na,
ook niet echt om naar huis te
schrijven. Geef mij maar Tent
6, Strand 21 of Beach Club
Tien, dan weet iedereen direct
waar je zit. Voorheen hadden
de tenten de naam van de ei
genaren. Je zat bij Termes, Bol,
Driehuizen, Zwemmer, Kemp
en noem maar op. Er zijn nog
maar 2 paviljoens die verwij
zen naar de naam van een
Zandvoorter dat zijn Kerkman
en Tijn Akersloot. Ook bestond
er geen strandtent 13 want dat
bracht ongeluk. Kennelijk be
staat dat bijgeloof niet meer.
De strandtent waar wij altijd
naar toe gingen was nummer
25, nu Sandy Hill en toen Clara
Kemp. Vanuit Noord lekker
dichtbij met ernaast een stuk
vrij strand. Daar kon je het
windscherm lekker neerzet
ten want met drie kinderen
werd een dagje strand al snel
erg duur. Wij sjouwden van
alles mee. Aan de bolderkar
hing een koeltas en in een
andere tas zaten de broodjes.
Trouwens de mensen die nu op
de fiets naar strand gaan doen
niet onder voor toen. Vol ge
pakte fietstassen en zelfs klap
stoeltjes zijn op de fiets vast
gebonden. De bolderkar is in
ere hersteld maar dan wel met
luchtbanden en opvouwbaar.
Weer terug naar die goede
oude tijd?
En ben je op zoek naar de spe
ciale strandkrant? Deze handi
ge gids met op de laatste
pagina een evenementen
kalender ligt bij het VVV
kantoor. Want Zandvoort
is meer dan strand alleen!

Nel Kerkman

Hulpdiensten rukken uit
voor botsing op zee
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F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Mindfulness
“Ik moet nog zoveel doen!”Wanneer zei jij dit voor het
laatst? Of dacht je het net voordat dit begon te lezen? Voor
je het weet, vliegt de tijd voorbij en ben je straks ‘te laat’!
En als je niet goed oplet, loop je jezelf voorbij en kom je
vroeg of laat ‘jezelf tegen’. Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’. Het is de vaardigheid om in het hier-en-nu te
zijn, zonder oordeel. Iedereen kan het leren. € 80,-

Vervolg
Voor mensen met ervaring of voor mensen die de start
cursus hebben gedaan.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
1 oktober t/m 26 november
Start
vrijdag 14:00 – 16:00 uur
2 oktober t/m 27 november

De praktijk is gesloten
op 13 t/m 24 juli
Waarneming op beide dagen:
A t/m K: Dr. Scipio (tel. 5712058)
(Dinsdags gesloten)
L t/m Z: Dr. B. van Bergen (tel. 5719507)
(Donderdags gesloten)

Na 17.00 uur en in het weekend belt u

Lab is wo. en do.
van 08.00 tot 10.00 uur aanwezig
Zie ook onze website:www.huisartsweenink.nl
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Zangeres Loona - Optreden Raadhuisplein, 19.00-

20.00 uur

Dancing in the Streets - Gratis muziekfestival
op diverse podia, 20.00-00.00 uur

12-24 Rekreade - Kinderactiviteiten, locatie centrum
en locatie noord

12

Kofferbakmarkt - Gasthuisplein, 10.00-16.00 uur

14

Strand in Bibliotheek Zandvoort - Boeken en
beeldmateriaal over het Zandvoortse strand
met aansluitend een exclusief bezoek aan het
Zandvoorts Museum, 14.00-17.00 uur

18

Swingsteesjun Beach Party - De haven van Zandvoort,

18

Kids Fun World - Badhuisplein en boulevard,
t/m 9 augustus dagelijks vanaf 12.00 uur

17.30-00.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

DAGELIJKS OM 12.30 & 14.15 UUR

APENSTREKEN (3D/NL)
DAGELIJKS OM 16.15 UUR

DE ONTSNAPPING
MA 19.00 UUR

MAGIC MIKE XXL
DO/VRIJ/ZA/ZO/DI/WOE 19.00 UUR
DAGELIJKS 21.30 UUR

Bridge is een spel voor hoofd en handen wat over de hele
wereld wordt gespeeld. Het houdt u hersens in conditie, ze
blijven fit en actief.
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur
22 september t/m 8 december

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Workshop Bloemschikken

Woosh is een prachtige poes die even de tijd nodig

Je leert hoe een bloemstuk mooi in elkaar gezet wordt en
je gaat naar huis met je eigen werk. Inschrijving is per
workshop € 25,-.
Halloween Bloemstuk
woensdag 14:00 – 16:00
28 oktober
Bij inschrijving op 4 de workshops krijgt u € 15,- korting.
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MINIONS (3D/NL)

Bridge Beginners

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl



Bioscoopprogramma
09 juli t/m 15 juli

Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke kracht en
nieuwe energie.
Maandag 20:00 – 21:15 uur
31 augustus t/m 14 december
Vrijdag 9:30 -10:45 uur / 11:00 – 12:15 uur
4 september t/m 18 december

Tijdens deze cursus krijgt u een goede basis met grammaticale ondergrond.
Maandag 21 september t/m 30 november
Beginners: 19:00 t/m 20:30 uur
Vervolg: 20:30 t/m 22:00 uur

JULI

Circus Zandvoort

Yoga met meditatie

Portugees Beginners of Vervolg



10-12 DTM Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

de huisartsenpost tel. 023 – 5453200

Voor iedereen toegankelijk die ervaring heeft met Mindfulness, yoga, meditatie of lichaamswerk, ook als je niet
eerder een groep bij mij hebt gedaan.Voor mensen die het
fijn vinden om wekelijks bij elkaar te komen en samen met
een groep te oefenen onder leiding van docent Mindfulness: Rick Shamier. € 40,- 7 bijeenkomsten
Donderdag 20:00 – 21:00 uur
9 juli t/m 27 augustus

Ondanks de gebruikersvriendelijkheid van de iPad zullen
veel mensen toch een beetje “op weg” geholpen moeten
worden om met de vele mogelijkheden van de iPad om te
kunnen gaan.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 27 november

JULI 



Beiden hebben geen inloopspreekuur

Nieuw: De Mindfulnessgroep

Leer omgaan met uw iPad

Evenementenagenda

Zomertje hè!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-31053931

heeft om aan je te wennen; met veel liefde en geduld
komt ze naar je toe en als ze je eenmaal vertrouwd is ze
niet meer bij je weg te slaan: dan wordt ze ineens een
echte knuffelkont. Ze is een binnenkat maar wil wel graag
af en toe op het balkon. Ze drinkt graag uit de kraan en ze
slaap graag op bed. Woosh kan niet zo goed omgaan met
soortgenootjes en dus zoekt ze een huis voor haar alleen.
Bent u al gevallen voor dit mooie koppie en kunt u haar
de liefde en aandacht geven die ze zo verdiend?
Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend
van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel.
5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Vroegtijdig einde aan een
geweldige Zomermarkt
De Zomermarkt dwars door het centrum van Zandvoort
van afgelopen zondag was er weer eentje die in de categorie ‘geslaagd’ geplaatst kan worden. Echter, toen rond
15.00 uur de eerste druppels van een klein buitje vielen,
was het ook weer snel gedaan voor de meeste bezoekers.

File
Het was uiteraard niet alleen
maar ‘vechten’ wat de klok sloeg.
Zangers, en dan vooral met het
Amsterdamse repertoire, vochten
met bijvoorbeeld een Caribische
drumband om de meeste aandacht. Door de warmte was
het allemaal heel gemoedelijk.
Iedereen kon zich vinden in het
aanbod van de kooplieden en
ging, misschien wel een beetje te
vroeg, tevreden weer huiswaarts,
twee files trotserend. Dat het na
een half uur weer het mooiste
weer van de wereld in Zandvoort
werd, kon daar helaas niets meer
aan veranderen.

Drukte alom tussen de vele kramen

Mosselfestijn

Kickboksen

liet zien dat wanneer men ongeoefend is en een kickbokser
kwaad wil, men een hele slechte
aan zo een sporter heeft. Met
werkelijk keiharde stoten en
trappen toonde hij zijn kunsten.
Ook wereldkampioen bij de
dames, Denise Kielholz, uit dezelfde sportschool toonde haar
kunne. Zij heeft zich toegelegd
op Mixed Martial Arts (MMA),
een vechtsport die gekenmerkt
wordt door het gebruik van een
combinatie van alle oosterse
vechtsporten.

Vooral de demonstratie op het
Raadhuisplein van twee wereldkampioenen kickboksen, die
voor het eerst op de jaarmarkt
te zien was, zorgde voor een
grote toeloop en werd hoog gewaardeerd. Met name kampioen
Hesdy Gerges, een reus van zeker twee meter, maakte grote indruk met zijn demonstratie ‘sparren’ met een van de kaderleden
van Vos Gym uit Amsterdam. Hij

Denise Kielholz demonstreert een armklem

Echt strandweer was het zondag niet. De temperatuur daarvoor was dan wel uitstekend
te noemen maar een gebrek
aan zonneschijn zorgde ervoor
dat de meeste bezoekers van
Zandvoort hun heil in deze
markt zochten. Met name net na
het middaguur was het dan ook
heel erg druk in het centrum. De
marktkooplui deden goed zaken
en het entertainment vierde
hoogtij.

Ook het mosselfestijn op het
Gasthuisplein was in eerste instantie goed bezocht. Het visserskoor
‘Overal’ uit Sassenheim zorgde
voor de sfeer en de mosselen, de
nieuwe vangst van 2015, lieten
zich goed smaken. Maar ook hier
gooide Pluvius roet in het eten en
dropen de belangstellenden veel
te vroeg af, waardoor de leverancier met een flink deel van zijn
handel terug naar Zeeland vertrok.
In het Wapen van Zandvoort was
het echter nog lang gezellig maar
dat is het daar eigenlijk altijd.

Geniet samen met je (klein)kind
van de Peuterbieb.
We lezen voor,
maken muziek,
we spelen en
dansen

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Margriet van Wulften
Vorige week maakten we melding van een nieuwe expositie
in de grote zaal in Pluspunt.
Per abuis hadden we het over
exposant Geurtsen, maar dat
moest Margriet van Wulften
zijn. Bij deze hebben we dat
nu rechtgezet. En gaat u vooral
eens kijken als u in de buurt
bent, het is echt de moeite
waard.

Afscheid in stijl

Voor de leerlingen van de
basisscholen is vorige week
vrijdag de vakantie begonnen. Voor de groepen 8 staat
de laatste week in het teken
van afscheid nemen. Zo ook
bij de Mariaschool, waar de
aanstaande brugklassers in
stijl afscheid namen van hun
basisschool. Eerst werden ze,
voorafgaand aan de eindmusical die in De Krocht werd opgevoerd, door de leraren in de
watten gelegd met een heerlijk vijf-gangen diner, samengesteld door Suus Serveert.
Twee dagen later namen ze
in stijl afscheid van elkaar met
een bbq bij Beach Club Tien
waar ze per limousine vanaf
school naartoe
werden vervoerd.
Als ware sterren
liepen ze over de
rode loper vanuit
de limo naar het
beachhouse. Nu
allemaal genieten
van de vakantie
om daarna, met
beide beentjes op de grond,
uitgerust te beginnen aan de
volgende schoolfase.

Schoonste strand?

De Bibliotheek Zandvoort | Louis Davidscarré 1 | Zandvoort
Woensdag 12 aug | 10:00 – 11:00 uur | Gratis

Vanaf afgelopen maandag tot
en met 13 augustus kan gestemd worden op de reinheid
van de Nederlandse stranden. Deze stemmen bepalen,
samen met de scores van de
ANWB-inspecteurs, welke

stranden tot de schoonste van
Nederland behoren. De uitslag
wordt op 20 augustus bekend
gemaakt. Om het belang van
schoon op stranden onder de
aandacht te brengen organiseert ‘NederlandSchoon’ ieder
jaar de Schoonste Stranden
Verkiezing. Met deze verkiezing willen zij betrokkenheid
creëren bij de Nederlandse
stranden. Als u vindt dat het
Zandvoortse strand schoon
is, stemt u dan op Zandvoort.
Samen kunnen
wij onze woonplaats onder de
aandacht van de
toeristen brengen! Stemt u op
het strand van
Zandvoor t via
www.supportervanschoon.nl.

Met de bieb naar
Zandvoorts museum
Dinsdag 14 juli van 14.00
tot 17.00 uur organiseert
Bibliotheek Zandvoort een
gezellige ontmoetingsmiddag inclusief een bezoek
aan de tentoonstelling ‘Het
Zandvoortse strand toen en
nu’ in het Zandvoorts Museum.
Medewerkster Marijke van
Diemen licht de tentoonstelling toe en er is volop gelegenheid voor het ophalen
van oude herinneringen. De
kosten bedragen voor leden
€ 2,50 (niet-leden € 5).

Beste lunch

Het is strandpaviljoen Plazand weer gelukt. Voor de
vierde keer in successie kenden de deelnemers van de
Strandbridgedrive dit paviljoen de hoogste score voor
de geserveerde lunch toe. Vol
trots ontving de staf opnieuw
de bijbehorende oorkonde uit
handen van bestuurslid Wim
Veldhuizen. En nu op naar hun
lustrumprijs in 2016?
5

OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?

WEEKAANBIEDING
Varkensschnitzel

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

geserveerd met stroganoffsaus,
dagverse groenten en friet

direzione:
Alfredo Caramante

voor maar € 10,95
Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Wederom gaan we op ontdekkingsreis in een regenwoud vol
tropische sounds, vreugdevuren,
poolparty’s en live acts waarin de
beleving centraal staat.

weekmenu

Zeeuwse oesters, 4 stuks

Piepkuiken uit de oven met koolsalade en friet
Panna cotta met mango

€ 24,50 P.P.

Line Up
Radio Noet Noet
Dialoque Live
Esta Polyesta
Erin
Forest of Heroes

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

Programma Rekreade 2015
Dit jaar wordt voor de 48ste keer Rekreade georganiseerd.
Twee weken lang verzorgen de vrijwilligers van Rekreade activiteiten
in Zandvoort voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De thema’s zijn als volgt:
Locatie Centrum
Week 1: ‘Verstrooid’
Week 2: ‘De held uit het stripboek’

Locatie Noord
‘Het sleutelbos’
‘Ho ho ho waarom smaakt die cupcake zo’

Overige activiteiten:

Poppenkast en volksdansen
Zondag 12 en 19 juli
Donderdag 16 en 22 juli
18.30 uur in Noord op het Vomar-plein
19.30 uur in Centrum op het Raadhuisplein

Vossenjacht
Dinsdag 14 juli
19.00 uur verzamelen op het Raadhuisplein.
Kosten? €1,-

Slotfeest Santekraampie
Vrijdag 24 juli
12.00 tot 15.00 uur op het Raadhuisplein.
Kosten? €3,-

Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens
6

Kijk voor het uitgebreide programma op rekreade-zandvoort.nl
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Zandvoort Alive overwint weer de regen
Net als bij de eerste editie in mei, werd de tweede en laatste editie van Zandvoort Alive
2015 geplaagd door regen. Een flinke plensbui rond de klok van vijf bleek een voorbode
voor een zonnige avond, die bij Mango’s werd ingeluid door DJ Hitro.

KORT NIEUWS
Weer zwaar ongeval op Zeeweg
Een scooterrijder is woensdagavond zeer ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Overveen.
De man kwam uit de richting van het Bloemendaalse
strand toen het rond kwart
over negen helemaal mis
Foto: Michel van Bergen
ging. De man kwam hard
ten val. Diverse ambulances en het traumateam uit Amsterdam kwamen met spoed naar de Zeeweg om hulp te bieden. Het slachtoffer is
gestabiliseerd waarna deze met spoed, onder politiebegeleiding, naar
het ziekenhuis is vervoerd. De trauma-arts van het Mobiel Medisch
Team is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. Door
het ongeval was het verkeer op de Zeeweg tijdelijk stilgelegd om de
traumahelikopter te kunnen laten landen en opstijgen.
Het was het tweede zware ongeval in een week tijd op de Zeeweg.
In dezelfde week raakte een automobilist op de andere weghelft
en kwam dwars tegen een boom tot stilstand. Ook toen moest het
traumateam worden ingezet.

Nadat de zon ging schijnen maakten DJ’s Hitro en Tettero er meteen een feestje van

Rond 15.30 uur, een half uur
voordat het festival bij de strandpaviljoens Bruxelles aan Zee en
Mango’s Beach Bar los zou barsten, werden de eerste druppels
al voelbaar en een uur later volgde een gigantische plensbui. Het
publiek zocht beschutting elders.
Echter, omdat dit feest tot het
middernachtelijke uur door zou
gaan, konden de feestgangers
profiteren van het schitterende
weer dat erna volgde.
Zandvoort Alive ‘2.0’ kende dit
jaar een primeur. DJ Hitro, een

Zandvoortse nog hele jonge DJ,
mocht zijn kunsten met de knoppen aan het publiek bij Mango’s
laten horen. Vanwege de regen
startte hij binnen, maar toen de
zon doorbrak mocht hij alsnog
zijn kunsten op het grote podium
laten horen en dat deed al snel de
regen vergeten. Als een volleerde
‘entertainer’ kweet hij zich van
zijn taak het publiek te vermaken.
De feestgangers keken hun ogen
uit hoe gemakkelijk het jonge
talent het feest op gang bracht.
Gevolgd door DJ’s Tettero, Erick
E en Raymundo, werd het een

traditionele topavond.
Het genre bij Bruxelles was van
een hele andere orde. Veelal was
reggae de hoofdmoot voor de
liefhebbers van relaxte muziek;
een muziekstijl die past bij zon
strand, zee, luieren en genieten.
Hoewel Zandvoort Alive in het
verleden grotere edities gekend
heeft, is het festival inmiddels
voor velen een vaste prik op de
uitagenda. Daarmee heeft het
opnieuw bewezen dat een goed
niveau van de muziek voor veel
publiek zorgt. Volgend jaar weer.

Het is weer tijd voor de
muziekfestivals in Zandvoort
Het is hoogseizoen en dus is het vrijwel ieder weekend feest in Zandvoort. Komend
weekend gaan ook de muziekfestivals in het centrum weer van start. Een daarvan is terug van weggeweest: Jazz Behind the Beach!
Komende zaterdag, 11 juli, staat
het bekende festival ‘Dancing in
the Streets’ op de agenda. De
overwegend Zandvoortse DJ’s
zullen dan een keur aan muziekstijlen ten gehore brengen.
De diverse podia zijn op het
Kerkplein, het Dorpsplein en in
de Haltestraat. De programmering vindt u in de advertentie
elders in deze krant.

Jazz
Terug van heel even weggeweest
is ‘Jazz Behind the Beach’ dat op 8
augustus op de agenda pronkt.
Het Raadhuisplein is dan ‘the place to be’ met optredens uit het
topsegment van de Nederlandse
jazz en aanverwante muziekstijlen. Meer informatie vindt u alvast

op www.jazzbehindthebeach.nl.

Nederlandstalig
Een week later, zaterdag 15 augustus, is er weer een Amsterdamse avond in de straten van
Zandvoort. Dat festival mag gezien de opkomst van de laatste
jaren als één van de topevenementen in Zandvoort genoemd
worden. Nederlandstalige muziek
voert dan de boventoon met
voor elk wat wils met muziek
van talloze bekende artiesten.
Het ‘Historic Grand Prix’ festival
op 29 augustus is zo zachtjes
aan niet meer weg te denken
uit onze bruisende badplaats.
Uiteraard begint de avond weer
met de parade van historische
raceauto’s. Aansluitend barst het

muziekspektakel los met niet één
band, zoals de afgelopen jaren,
maar met liefst 4 bands op het
grote podium en de vaste muziektent op het Raadhuisplein.

Oktoberfest
Op 19 september is dan alweer het
laatste zomerfestival van 2015. In
de periode dat de bierconsumptie in met name München vertienvoudigd wordt, liggen de taps
van Zandvoort ook niet stil. Ook in
Zandvoort is het dit seizoen dan
weer tijd voor het Oktober fest;
Leder hosen, Dirndl, Brat wurst
und Pretzel dus op het Raadhuisplein. De organisatie is blij dat zij
de band van twee jaar geleden opnieuw heeft kunnen contracteren:
de Rosentaler Big Band.

Vrouw mishandeld
In de Lorentzstraat is in de
nacht van woensdag op
donderdag een vrouw mishandeld in haar woning. De
politie werd gealarmeerd en
wist even later de vermoeFoto: Mizzle Media
delijke dader aan te houden
in zijn eigen woning in een
naastgelegen flat. Hem zal mishandeling c.q. poging tot zware mishandeling ten laste worden gelegd. De vrouw hield er vermoedelijk
een gebroken neus op na.

Stoffelijk overschot
In het duingebied naast het
fietspad tussen Zandvoort en
Noordwijk is donderdagochtend een stoffelijk overschot
aangetroffen. Het lichaam werd
zo’n 2,4 kilometer vanaf het
Foto: Michel van Bergen
begin van het fietspad aan de
Boulevard Paulus Loot gevonden achter een duintop. Een arts en forensische rechercheurs van de
politie zijn een onderzoek gestart in het duingebied. De politie kon
nog geen mededelingen doen over de identiteit van het slachtoffer
en de doodsoorzaak.

Fietsster in botsing met scooter
Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt
bij een verkeersongeval op
de Boulevard Barnaart. De
vrouw reed ter hoogte van
George No. 5 (voormalige
Foto: Michel van Bergen
Riche) over het fietspad toen
ze bij de bocht van achteren
werd aangereden door een snorscooter. De vrouw kwam hierbij lelijk
ten val. Medewerkers van de Bloemendaalse Reddingsbrigade boden
eerste hulp in afwachting van een ambulance. De vrouw is daarna voor
verdere behandeling overgebracht naar het Spaarne ziekenhuis. De
jongen die de vrouw aanreed kwam met de schrik vrij.
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ALLE ZOMER ACTIVITEITEN 2015
ZATERDAG 11 juli:

Dancing in the street

PROMINENTE DJ’S OP DIVERSE PODIA IN DE HALTESTRAAT,
KERKPLEIN EN DORPSPLEIN. AANVANG 20:00 U. TOEGANG GRATIS!
LIKE FACEBOOKPAGINA: MUZIEKFESTIVAL ZANDVOORT.

ZATERDAG 8 AUG:

JAZZ BEHIND THE BEACH

DE ALLERBESTE JAZZ OP HET PODIUM RAADHUISPLEIN / CENTRUM
VAN ZANDVOORT. AANVANG 19:00 UUR. TOEGANG GRATIS!
ZIE VOOR ACTUELE INFORMATIE: WWW.JAZZBEHINDTHEBEACH.NL

our
Don’t ForgeSt hY
...
Dancing oes

L I 11 , 8 P M
S AT U R DAY JU
AL

MUZ IE K F EST IVRT

ZANDVOO

DA N C I N G
IN THE
ST R E E T
IN EN T
W IT H PR OM
D J’S
ZA N DVOO R T
IEK
OK: MUZ

F E S T I VA

O
L ZANDV

ZATERDAG 15 AUG:

AMSTERDAMSE AVOND

AMSTERDAMSE MEEZINGERS EN VEEL MEER OP DIVERSE PODIA IN
HET CENTRUM VAN ZANDVOORT. AANVANG 20:00 UUR. TOEGANG
GRATIS! LIKE FACEBOOKPAGINA: MUZIEKFESTIVAL ZANDVOORT.

ZATERDAG 29 AUG:

HISTORIC GRAND PRIX

VANAF 18:00 UUR HISTORIC GRAND PRIX PARADE IN HET CENTRUM
EN LIVE MUSIC PODIUM RAADHUISPLEIN. TOEGANG GRATIS!
ZIE VOOR ACTUELE INFORMATIE: WWW.JAZZBEHINDTHEBEACH.NL

ZATERDAG 19 SEPT:

OKTOBERFEST/BIERFEEST

LEDERHOSEN, DIRNDL, BRATWÜRST EN LIVE MUSIC MET DE
ROSENTALER BIG BAND OP HET RAADHUISPLEIN.
AANVANG 20:00 UUR. TOEGANG GRATIS!
LIKE FACEBOOKPAGINA: MUZIEKFESTIVAL ZANDVOORT.

ORT

ESTR AAT /
STAG ES : HA LT
DO RP SP LE IN
/
N
KE RK PL EI
FA C E B O

gr at is
ALLE MUZIEKFESTIVALS
WORDEN GEORGANISEERD DOOR STICHTING ZANDVOORT EVENEMENTEN PLATVORM (ZEP) ZANDVOORT AAN ZEE. MET DANK AAN:
AN G!
TO EG

K F EST
A l l e M UZ I E

NIS
E N G EO RGA
I VA L S WO R D

ST I C H T I N G
EERD DOOR

EVENEMENT

M
E N P L AT VO R

O RT
( S E P ) ZA N DVO

A A N ZE E

www.vvvzandvoort.nl

BEDRIJVENGIDS pagina

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort

MUZIEKFESTIVAL
EKFESTIVAL ZANDVOORT
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Thalassa schoonste van Nederland

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

De verkiezing Schoonste strandpaviljoen van Nederland wordt elk jaar gehouden door

06 - 2453 0167

stichting Strand Nederland. Strandpaviljoen Thalassa scoorde vorige week donderdag
de titel van Schoonste Strandpaviljoen 2015.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Gematigde westcirculatie
geeft redelijk zomerweer
De hittegolf met bijna recordmaxima tot 38,2 graden
in Zuid-Limburg en een alltime record in Duitsland
(40,3 graden) is voorbij. Voor velen is het normale Hollandse zomerweer (dat we ook de komende pakweg
tien dagen nog zullen meemaken in het Zandvoortse)
prima en vooral bruikbaar.
Anita en Huig Molenaar zijn trots op hun benoeming

“De ontspannen sfeer, gecombineerd met een schone omgeving
en bevlogen ondernemers, creeert een sfeer waar iedereen welkom is. Als prima gastheer faciliteren zij hun gasten met mooie
en slimme afvalvoorzieningen”,
aldus de vakjury. Het oordeel van
de mystery guest liegt er ook niet
om: “Het hele strand wordt tijdens
het seizoen dagelijks gereinigd
met een grote, zelf ontwikkelde
zeefmachine. Ook doen de medewerkers van paviljoen Thalassa
hun uiterste best om het strand
in optimale conditie te houden.
De toilettengroep is om door een
ringetje te halen.”
“Die zeefmachine hebben wij
in eigen beheer ontwikkeld en
inmiddels worden nu al drie
exemplaren extra gemaakt voor
collega’s. Mijn zoon Bram en ik
zijn hier al een poosje mee bezig

en het heeft succes”, aldus Huig
Molenaar sr.
Als ware ‘Ambassadeurs van
Schoon’ scoort Thalassa als enige
deelnemer in Nederland een 9 op
alle onderdelen met betrekking
tot schoonheid/reinheid. Zelf
zegt de ondernemer dat hij blij
verrast werd toen zijn strandpaviljoen als schoonste uit de bus
kwam. “Tijdens de bekendmaking
werden mijn vrouw Anita en ik
gezelschap gehouden door onze
goede vrienden Jan en Nelleke
Klinkerberg van strandpaviljoen
de Zeemeeuw uit Noordwijk, dat
dit jaar het beste strandpaviljoen
van Nederland werd. Net toen we
dachten dat we dit jaar niet in de
prijzen zouden vallen, werd in de
laatste categorie, het Schoonste
Strandpaviljoen van Nederland,
ineens onze naam genoemd.
Apetrots waren we natuurlijk.

Hier doe je het voor. De erkenning van ons werken om onze
gasten bewust te maken dat een
schoon strand, of een schone natuur, niet vanzelfsprekend is. Wij
proberen onze gast hiervan bewust te maken en als je dan ziet
dat ze uiteindelijk met opgeheven hoofd hun afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken
deponeren, weet je dat je weer
iemand over de streep hebt getrokken”, aldus de strandpachter.
Zijn vrouw vult daarbij aan dat
zij het natuurlijk niet alleen doen
maar met een ploeg mensen die
hier ook duidelijk aan meewerkt.
In ieder geval een resultaat waar
je trots op mag zijn. Ook als gemeente Zandvoort, die hier veel
mee zou kunnen doen. Namens
de Zandvoortse Courant van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding!

Tropenrooster voor schapen
De schaapherders in de Amsterdamse Waterleidingduinen
zorgen goed voor hun schapen. Vanwege de hitte deden
ze de afgelopen dagen niet overdag maar heel vroeg in de
ochtend hun werk. Dat houdt de dieren fris en fruitig.

De schapen drinken water uit de duinen | Foto: PR

Schaapherder Marijke Dirkson:
“Gelukkig zijn ze allemaal geschoren en geweldig dat er hier

zoveel water in de duinen is. Er
zijn al 12 kuipen leeg. Tijdens
de warme dagen begonnen we

vroeg, zodat ze voor de warmte
hun buik al vol hadden. Daarna
mochten ze uitbuiken in de schaduw. Bij deze warmte zie je schapen vaak dicht bij elkaar staan,
met hun kop onder de buik van
een ander. Zo houden ze het
hoofd koel!” De komende dagen
kijken de herders opnieuw wanneer het tropenrooster nodig is.
De kudde van 300 Kempische
heideschapen helpen Waternet
bij het beheer van de duinen.
Ze lopen heel gericht op 1 plek
in het duin om de verruiging en
Amerikaanse Vogelkers terug te
dringen. De inzet van schapen in
het duin wordt wel steeds verder
verkleind. Het grote aantal damherten graast namelijk ook en
zorgt voor steeds meer schade
in het duin aan flora en fauna.

Inmiddels is de warmte ook zo
goed als overal de huizen uit
en is het weer aangenamer slapen. Tot en met donderdag is
het zelfs tamelijk koel met 1718 graden en een stevige westenwind zo nu en dan. Daarna
bouwt zich weer een hogedrukgebied op boven onze
omgeving en stabiliseert het.
Donderdag eerst nog, vallen
er enkele soms pittige buien
vanaf de Noordzee. Er staat
dan bovendien een frisse wind
uit het noordwesten onder invloed van een Noorse depressie.
Op vrijdag en zaterdag is het
prima weer met opnieuw veel
zon en op zaterdag wordt het
zomers. Bij ons kan het dan rond
25 graden worden. Vervolgens
koelt het op zondag weer af
naar 19 graden. Bovendien is
er dan weer een bui mogelijk in
Zuid-Kennemerland. De lichte
wisselvalligheid blijft.
Dit patroon met de voortdurende afwisseling tussen relatief koele en weer warmere
momenten doet sterk denken
aan een gewone Nederlandse
zomer. Dat beeld houden
we dan ook vast voorlopig.
Steeds weet een uitloper van

het Azorenhoog de depressiebemoeienissen buitengaats te
houden.
Aan de hardnekkige droogteperikelen komt er met zo’n
circulatie nog geen einde. Het
neerslagtekort neemt alleen
nog maar toe de komende tien
dagen. Die paar buien verlichten de droogte nog niet.
Van een echte weersomslag is
geen sprake tot half juli, maar
een terugkeer van de hitte lijkt
ook nogal onwaarschijnlijk. De
zomer van 2015 houdt min of
meer stand en voor de meesten is dat goed nieuws.
De kans dat het juist in de
hoogzomer pover weer gaat
worden is dit jaar relatief klein.
In voorgaande jaren zagen we
dat wel eens heel anders met
volop buien inclusief onweer
richting augustus.
Het strandweer op Zandvoort
en Bloemendaal belooft vooral vrijdag en zaterdag goed
te worden met zeewater van
omstreeks 20 graden.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

17o

21o

24o

19o

Min

13o

12o

15o

16o

Zon

75%

90%

85%

60%

Neerslag 30%

10%

10%

30%

Wind

nw. 5

wzw. 4

zw. 3-4 wzw. 3-4
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Zandkorrels

Te huur aangeboden
een veilige stalling
voor 1 of 2 motoren
in een loods in
Zandvoort-Noord.
Huurprijs € 45,= p/
maand, per motor.
Voor info bel naar
06-47903770

....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7/m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Garagebox
te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744
....................................................
Div. te koop:
Kat. hr. merkoverhemden
k. mouw 3x XXL
+ 3x XL. Staat van
nieuw, p.st. 1,50. Hr. zomerpantalon
3x, mt. 42x32, nieuwstaat, 4,50 p.st. –
1x Mazda modelauto MX5 (23cm) +
Mazda horloge + stropdas,
alles nieuw in doos,
25,00 –
Tel. 5713509

Gezocht:
Schoonmaak(st)er
Voor een vast object
in Zandvoort.
Nederlands sprekend.
1e maand 15 uur
per week
Vr t/m Wo 05:30-08:00
Daarna 10 uur per week
Ma t/m Do 05:30-08:00
06-51993581
ted@schoonmaakbedrijf
verhaar.nl

....................................................
66 jarige dame, in bezit
van een scootmobiel,
zoekt woonruimte
voor 10 à 11 maanden
in afwachting
van nieuwbouw.
Tel. 06-16665755
....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Te huur gevraagd:
Woning voor
permanente bewoning
voor langere tijd.
± € 1.000,-

....................................................
BEAUTY BEACH CLUB
ZANDVOORT
Pedicure, beautysalon,
nagelstudio, massages,
healingen, zonnebank,
spraytanning, kapper
en nog veel meer!
Kom gezellig bij ons
langs of kijk voor
informatie op
onze website
beautybeachclub.nl
Burg. Engelbertsstr.96
06-57016912
....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven
krijgt dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min).
Bij vijf of tien
afgesproken lessen
fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750

....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Behangen schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Klussen-RenovatieBouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouwen renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl

....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Hoveniersbedrijf Parosa
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

Nieuwe adviesraad
wordt geïnstalleerd
Vandaag, donderdag 9 juli, komt eindelijk de onlangs geformeerde Adviesraad Sociaal Domein
voor het eerst bij elkaar. De raad had eigenlijk al in
januari gevormd moeten worden maar de gemeente is nu pas over gegaan tot installatie.

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voorzitter Friso van Marion (archieffoto)

Tijdens die vergadering zal de raad met elkaar kennismaken. De vergadering is daarom besloten. Doelstelling
van de adviesraad is gevraagd en ongevraagd advies
aan het college van B&W te geven op het gebied van
het sociaal domein.
Alle spelregels zijn opgenomen in de verordening
Adviesraad Sociaal Domein, die door de gemeenteraad op 27 november 2014 is goedgekeurd. De plenaire
vergaderingen zijn in principe openbaar. De raad kan
wel besluiten een besloten vergadering te houden, bijvoorbeeld bij de behandeling van niet openbare stukken waarover het college advies vraagt. De agenda met
vergaderingen en de plaats van handeling, worden in
september bekend gemaakt.
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Afgelopen zaterdagmiddag werd de jaarlijkse zomerexpositie, georganiseerd door de Lokale Raad van Kerken,
feestelijk geopend. Zeventien kunstenaars hebben het
thema ‘Oorlog, Vrede en Vrijheid’ op een bijzondere en
kunstzinnige wijze verwoord. Door omstandigheden
kon dichter en schrijver Marco Termes niet aanwezig zijn.
Anna Lies Moen las zijn gedicht voor en wethouder voor
Cultuur Gert-Jan Bluijs verwelkomde de vele aanwezigen.

Collage van Annie Gortzak op de zomerexpositie in de kerk

door Nel Kerkman

Net als voorgaande jaren is ook
nu het thema niet echt eenvoudig
maar desondanks zijn er toch zeer
mooie kunstwerken gemaakt. De
gedachten met betrekking tot het
onderwerp zijn zeer divers, net als
de ingebrachte kunstwerken. Zo
zijn er gedichten en een foto over
de oorlog, een mooie quilt met
de herinnering van de maakster
over de Tweede Wereldoorlog,
een glassculptuur met de vredesduif, acryl- en olieverfschilderijen met afbeeldingen van de
Berlijnse muur, Auswitch, Make
love not war van John Lennon
uitgevoerd in graffiti, speelgoed
soldaatjes en retro acrylverf. Een
zeer mooie collage over WO II is
het bezichtigen waard. Tevens zijn
er beeldhouwwerken en een fraai
glas-in-lood object.
Alle kunst heeft oorlog, vrede en
vrijheid als leidraad met daarbij
de motivaties van de kunstenaars
wat voor een invloed het thema

heeft gehad op hun creatie.
Wethouder Bluijs, die eigenlijk
als geïnteresseerde naar de opening was gekomen en gestrikt
werd voor het welkomstwoord,
memoreerde het 70-jarig bestaan
van WO II en dat er desondanks
nog steeds oorlog is. Zijn waardering ging uit naar de ingeleverde kunstwerken en bedankte
de vrijwilligers die deze expositie
mogelijk hebben gemaakt. Na
afloop was er tijd voor bezichtiging en het kennis maken met de
kunstenaars, onder het genot van
een drankje.
De zomerexpositie in de Agathakerk is tot 29 augustus elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur gastvrij open. Vrijwilligers
zijn dan aanwezig om u alles te
vertellen over de geëxposeerde
kunstwerken. Voor degenen die
niet op zaterdag kunnen bestaat
de mogelijkheid om ook op de
zondagochtenden na de Mis de
expositie tot ongeveer 12.30 uur
te bezichtigen.

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Café Rusthoek te Bentveld
Naam
Locatie
Tekst

Maker
Datum onthulling
Onthuld door
Bron

: Restaurant Rusthoek
: Zandvoortselaan
: EERSTE STEEN GELEGD DOOR
GERARD SEDERS OUD 4 JAAR
5 NOV.1924
: Onbekend
: 5 november 1924
: Gerardus Wilhelmus Seders
: ZC1924-0789/ZC1925-0928/ZC1920-1047/ZC1925-0914
ZC1932-0210/ ZC1932-0222

Bijzonderheden:

Uit de krant 1925

Hoewel er niet zoveel informatie
over dit pand te vinden is, staan
in de oude Zandvoortse kranten
toch nog enkele gegevens.

Daarin staat een bericht met betrekking tot de drankwet: ‘Burgemeester en Wethouders van Zandvoort brengen ter kennisgeving dat
op 24 januari 1925 bij hen is binnengekomen een verzoekschrift
van Gerardus Albertus Seders, van
beroep beeldhouwer, wonende
te Zandvoort, om verlof voor den
verkoop van alcoholhoudende
drank anderen dan sterken drank Diverse uitbaters
in de navolgende localiteit: de In 1963 wordt café Rusthoek overbeneden-localiteit van het perceel
aan de Zandvoortschelaan 363.’ Op
merkelijk is dat het huisnummer
veranderd is van 218 naar 363.

Uit de krant 1920
Zo is er een advertentie met de
geboorte van Gerardus Wilhelmus, zoon van G.A. Seders en
M.B. Castien. Op 4 jarige leeftijd
zal deze Gerard de eerste steen
leggen van het café ‘Rusthoek’
aan de Zandvoortselaan, hoek
Bentveldseweg.

Uit de krant 1924
Aan den heer G.A. Seders is door
Burgemeester Beeckman en
Wethouders vergunning verleend tot het verbouwen van het
perceel aan de Zandvoortschelaan 218.

Uit de krant 1932
Zeven jaar later verleent Burgemeester Van Alphen een tapvergunning voor de café localiteit
van het perceel aan de Zand-

voortschelaan 363. In een advertentie plaatst de uitbater dat ‘vanaf
heden een tapvergunning is met
goede consumptie en billijke prijzen’. Vervolgens wordt het bedrijf
door F.M. van Deursen overgenomen, bij de opening is onder andere vertegenwoordiger van de
plaatselijke verenging ‘Ons Belang’
aanwezig.

genomen door J.H.C. Alberts en
echtgenote en blijft de naam
Rusthoek bestaan. In 1967 staat
het pand te koop. Pas in 1997
verandert eigenaar Frank Snel de
naam in ‘Nieuw Klein Bentveld’.
Een jaar later is er een nieuwe
eigenaar die het restaurant
naar ‘Beaulieu’ omdoopt. Sinds
2013 is het pand in andere handen overgegaan en draagt het
restaurant de naam Bar Bistro
‘Sonnemans’.

Column

Verwoordingen
Ik heb zo’n Chinees boekje
met fraaie, pastelteintgekleurde krultekeningen naast
de regels op de pagina’s. In de
loop der jaren zijn mijn verzamelde affirmaties, gezegdes,
uitdrukkingen en wijze leringen anders geworden. Hoe
woorden je kunnen laten
groeien, bedacht ik mij, toen
ik er onlangs weer ‘ns in las.
Sterke en wijze woorden die
kunnen dienen als kracht.
Compassie of empathie, voor
mijzelf of voor anderen. Maar
soms ook gewoon een tekst
die raakt, een kreet die heelt,
een uitleg die stralende herkenning geeft. Het is soms
goed om dingen tot je door
te laten dringen.
Er bestaan zoveel woordtovenaars die je hart even sneller doen laten kloppen. Zoals
Henk Westbroek in zijn lied
‘Zelfs je naam is mooi’ de volmaakte schoonheid van Julia
beschrijft… daar kun je toch
alleen maar door zwijmelen?
Of de ontroering die John
Ewbank in zijn woorden legt.
Net zoals de rake lefjes van
Ria Pool Meeuwsen. Slechts
3 voorbeelden van de honderden die ik zou kunnen benoemen. Het zijn mini verhalen, in poëtische stijl gehuld.
Treffend, meanderende uitersten, wellicht zoals ook jij iets
voelt maar dat nooit hardop
zegt (of waagt te zeggen).
Het is het deurtje van Alice
in Wonderland waarachter je
mag ronddwalen.
Woorden, die je niet hoeft uit
te spreken, die je dat reisje
geven met bestemming onbekend. Een vriend van mij
schreef laatst iets over zijn
muze. Als bezieler, en inspirator, die altijd met hem is als
zijnde de motor die zijn gevoel vertaalt. Hebben we die
allemaal nodig, vroeg ik mij
af? Ik noem ze gedachtes, bezinningsmomenten, gedichten, dromen of bedenksels.
En het mooie is om ze af en
toe ‘ns met iemand te delen.
Klankbordend en glimlachend. De dagen waarop
dat gebeurt zullen we
niet herinneren, de momenten wel.

Mandy Schoorl

Veelijzige zomerexpositie in Agatha kerk
gaat over ‘Oorlog, Vrede, Vrijheid’
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Reparatie en onderhoud van alle merken

• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

• Balanceren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

• Reparaties
• Accu’s

www.autobedrijfzandvoort.nl

• Opslag banden

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

 023-5730962

HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

RESIDENCE PANDORA
LE
NOG ENKE
ENTEN
APPARTEM
AAR!
BESCHIKB

Tuincentrum

Zomerplanten
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Op zoek naar vrijwilligerswerk voor
maar een paar uurtjes per dag?
Amie is op zoek naar u!

Vrijwilligers gezocht
Amie zoekt vrijwilligers voor verschillende,
dankbare vrijwilligerstaken in een van onze
woonzorgcentra of ontmoetingscentra:

Luxe appartementen incl. parkeerplaats
Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking
Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195
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• Samen met een bewoner fietsen op
de duofiets
Huis in de Dunen, A.G. Bodaan en Meerleven
• Kleine huishoudelijke taken en assisteren
tijdens de lunch op de huiskamers
Dagelijks van 12.00 uur – 14.00 uur op afdeling
De Branding in Huis in de Duinen
• Assisteren van de activiteitenbegeleiding
bij creatieve activiteiten en optredens
Op woensdag, vrijdag en zondag van 14.00 uur tot
16.30 uur in A.G. Bodaan
• Helpen bij verschillende activiteiten of
een praatje maken met de deelnemers
Ontmoetingscentrum Het Juttershuis

• Wandelen met een bewoner
Huis in de Dunen, A.G. Bodaan en Meerleven
• Assisteren bij activiteiten met bewoners
Dagelijks vanaf 15.00 uur in A.G. Bodaan
• Helpen bij het ontbijt op de huiskamers
Van 08.30 uur tot 11.00 uur in Meerleven

- A.G. Bodaan, Bramenlaan 2, Bentveld
- Huis in de Duinen, H. Heijermansweg 73, Zandvoort
- Meerleven, Witte de Withlaan 1, Bennebroek
- Ontmoetingscentrum Het Juttershuis,
Burg. Nawijnlaan 100, Zandvoort

Meer informatie:
Ria Winters
coördinator vrijwilligers,
r.winters@amie.nl
of via 023 51 030 00
www.amie.nl
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Zandvoorter viert 50ste verjaardag samen
met even oude voetbalclub FC Twente
Een Zandvoorter die helemaal gek is van voetbalclub FC
Twente! Dan hebben we het over Frans van Buren. Deze
Tukker woont sinds 1994 in Zandvoort en voelt zich hier
helemaal thuis. Alleen zijn liefde voor Twente is blijven
bestaan. Afgelopen week haalde hij de landelijke pers. FC
Twente bestaat 50 jaar en als fan wilde hij, omdat geen

om eens fan van Ajax te worden? Dan heb je meer kans
op een kampioenschap dan
met Twente… Lachend: “Nee,
Twente draag ik vanaf jongs af
aan in mijn hart en die liefde
blijft altijd bestaan, in voor- en
tegenspoed.”

Boek recensie - door Jaap Koper

Roman met een
thriller-eigenschap
Twee weken geleden presenteerde de Zandvoortse
schrijver/dichter Marco Termes zijn laatst verschenen
boek met als titel ‘Leven op liefde en dood’. De titel
was al veelzeggend, het boek ook.

enkele andere supportersvereniging dat deed, een feest
Zijn vrouw is zo mogelijk een
nog fanatiekere Twente-fan.
“Toen we nog in Enschede
woonden was zij altijd degene
die het eerst in het stadion zat.
Mijn zoon, die nota bene hier is
geboren, heeft ook het Twentedna. Als we in onze geboortestad zijn zegt hij altijd ‘ik heb als
ik hier ben een Twente-gevoel’.
Mooi toch?”

voor Twente organiseren.

FC Twente-fan Frans van Buren

Frans: “Ik ben net zo oud als FC
Twente (dus ook 50 jaar!) en ik
vond dat dit wel gevierd moest
worden. Op persoonlijke titel
heb ik toen dit feest op poten
gezet, met als voorwaarde dat
het me geen geld zou kosten.
En dat is gelukt. Van alle kanten
hebben anderen meegeholpen,
bijvoorbeeld met de partytenten. Uiteindelijk zijn er bijna 300
supporters op het parkeerterrein naast de Grolsch Veste op
af gekomen.”

Er waren ook bestuursleden
van de voetbalclub aanwezig.
“Ik vond het wel mooi dat ze in
gesprek gingen met supporters
die boos zijn op het bestuur
vanwege alle ellende rond onze
club en dan vooral de positie
van de trainer. Persoonlijk vind
ik ook dat die weg had gemoeten, maar de tijd zal leren wie er
gelijk heeft.”
Nu hij al zo lang in Zandvoort
woont, is het dan geen tijd

Wat Frans naast FC Twente in zijn
hart heeft gesloten is Zandvoort.
“Ik voel me hier helemaal thuis.
Allemaal aardige mensen. Ik
werk als beleidsambtenaar voor
de gemeente Zandvoort, al zit
ik door de ambtenaren samenwerking nu in Haarlem. Ik heb in
het dorp inmiddels veel vrienden
en goede kennissen. Mijn stamkroeg is Laurel & Hardy. Heel gezellig! Daar komen supporters
van allerlei clubs. Uitbater Ron
is een fanatieke AZ-fan en er
lopen ook Ajax- en Feyenoordsupporters rond, maar dat gaat
allemaal goed samen. Natuurlijk
word ik wel eens gedold als
Twente weer eens heeft verloren,
maar het blijft bij een geintje.”

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Het is meer dan alleen maar het verhaal over sportjournalist
Adam Hill, de hoofdpersoon in het boek. Hij woont en werkt
in Boston, maar is als 12-jarige jongen zijn vader, stiefmoeder
en broertje kwijtgeraakt bij een bomaanslag in Beiroet. De
terrorist die dat volgens Adam op zijn geweten heeft, pakte
hem vast en belette hem om het onheil op te zoeken. Daar zit
tegelijk al de eerste vraag. Waarom doet de man dat?
Via zijn jeugdvriend en FBI agent Winston Wakefield krijgt
Adam de kans om de man opnieuw te ontmoeten toen een
foto van de terrorist op internet verscheen. Daardoor gaat hij
naar Berlijn en maakt hij kennis met Sofia Herz, een oorlogsfotografe. Hij wordt verliefd en dan begint het verhaal pas echt.

Vooroordelen
Het centrale thema: vooroordelen. Minstens zo belangrijk
naast dat gegeven, is vergeving. Het gaat erom dat wij als
mens blijven nadenken en verder kijken dan onze neus lang
is en wat de media ons voorschotelen. Termes maakt daar
ook een mooie toespeling op: ‘Massa is kassa’. Het zijn niet de
enige zinnen die eruit springen. Wat te denken over ‘Magere
Hein is zelf altijd op een strikt dieet van zielen’, of ‘Kennis is
niet alleen een supermarkt voor grappige weetjes, ze is ook
een vuilnisman die het grofvuil van vooroordelen komt ophalen.’ Of deze: ‘Haat wint, als degenen die achterblijven, niet
opnieuw liefhebben.’

Spiegel
Een sterke verhaallijn, maar ook een aantal plotwendingen in
het verhaal roepen de vraag op, waarom Termes door nog te
weinig mensen wordt gelezen. Thema’s die er bij ons mensen
toe doen zijn belangrijk. Het is als je het boek leest: ‘Niets
is wat het lijkt te zijn.’ Dat maakt deze man uniek, gewoon
omdat hij naast dat hij goede verhalen kan schrijven ons ook
een spiegel kan voorhouden. Termes kan zich meten met de
betere schrijvers in ons land.

Koninginneweg weer open
Het zal u vast niet ontgaan zijn. De Koninginneweg is na twee maanden afsluiting weer geopend! De mannen van
de firma Dura Vermeer vervingen het oude riool. Wat hebben zij gewerkt! Met veel rust, kracht en kennis,
ook bij tegenslag. Dat ik op een dag wel moest vragen: “Mijnheer, wat een geweldig werk verricht u hier, hoe
heet dat vak van u, wat moet je hiervoor studeren?” Na een diepe zucht zei hij: “Ik ben rioleur”. Rioleur, ik
viel zowat om, geen rioloog of riolist, maar rioleur! Dan de man in de graafmachine, die met zoveel aandacht
en precisie, tussen al die kabels, leidingen en wortels doorgroef.
Ik maakte hem een compliment, waarop hij zei: “Ik wou dat mijn baas dat zo zag, die wil dat ik opschiet.” Daarna
die leuke stratenmakers uit Oldenbroek. Of was het Elburg? De stoepen waren te hoog uitgekomen waardoor
onze tuinen lager kwamen te liggen; was hun probleem niet. De mannen mochten nog een paar weken doorgaan
om dit in orde te maken. Dank gemeente!
En dan nog het allermooiste; de kinderen in de straat. We hebben wel elf kinderen in de buurt en die hebben zich
tot een heuse straatbende ontpopt. Zelfs Flynt speelde alsof hij nooit zo ziek is geweest. Ze speelden in het
zand, over de nieuwe stoepen en straat, fietsen, rolschaatsen, karren en rennen zonder gevaar van verkeer
of in de weg staande auto’s. Van mij mocht dit eeuwig duren. “Wat hebben jullie in de troep gezeten”, hoor ik
mensen zeggen. Nee dus, of ja, maar het was geen straf. En als de nieuwe lantarenpalen staan? Wilt u zich
dan aan de snelheid houden voor de veiligheid van onze kinderen. Wij vinden het een ‘straat’ openingsfeestje
waard! Beste gemeente, wij zullen het bijtijds aanvragen.
Anna Lies Moen,
bewoonster Koninginneweg
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 28 - 2015

Ingekomen vergunningsaanvragen

Vergadering college

Omgevingsvergunning aangevraagd

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 27 en
de verdere in week 27 door het college genomen besluiten
zijn in week 28 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Bentveld:
- Zandvoortselaan 246, realiseren inrit, ingekomen 30 juni
2015, 2015-VV-105.

Papier inzameldagen huis aan huis;
Op 14 juli 2015 wordt de papiercontainer geleegd in de
maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 16 juli
2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Evenementenvergunningen verleend
• Er is een evenementenvergunning afgegeven aan Muziek
Festival Zandvoort voor de Muziekfestivals die plaatsvinden
op 11 juli, 8 augustus, 15 augustus, 29 augustus en 19 september 2015.
• Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van
kiosken aan de Boulevard aan gemeente Zandvoort van 29
juni 2015 t/m 7 augustus 2015 (inclusief op- en afbouw).
• Er is een evenementenvergunning verleend aan de Kampeervereniging Strandgenoegen voor de Feestweek die
plaatsvindt van dinsdag 28 juli t/m zaterdag 1 augustus
2015 op het strand ter hoogte van de Kampeervereniging.

Verkeersbesluiten
• 2 juli 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk
OB/CT/2015/06/000534 voor Muziekfestivals 11 juli en 8
augustus. Het verkeersbesluit houdt in dat op van zaterdag
11 juli 2015 18:00 uur tot zondag 12 juli om 3:00 uur en van
zaterdag 8 augustus 2015 18:00 uur tot zondag 9 augustus
3:00 uur Dorpsplein, Gasthuisplein, Kleine Krocht, Oranjestraat, Louis Davidsstraat Raadhuisplein en Haltestraat
worden afgesloten voor verkeer.

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Locatie spoorlijn Zandvoort - Overveen tussen het Duinpieperspad en de Middenduinweg nabij het Visserspad, verzoek
afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van
een natuurbrug over de spoorlijn, ingekomen 01 juli 2015,
2015-VV-106.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

• 2 juli 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk
OB/CT/2015/06/000926 voor KLM Open. Het verkeersbesluit
houdt in dat vanwege opbouw- en afbreekwerkzaamheden
voor de KLM Open van maandag 27 juli tot en met zondag
13 september verscheidene straten in Zandvoort agesloten zullen worden. De Kennemerweg en Herman Heijermansweg zullen beperkt bereikbaar blijven. De voormalige
Trambaan zal tussen de Burgemeester Nawijnlaan en de
natuurbrug afgesloten worden. Tussen de Burgemeester
Nawijnlaan en de Herman Heijermansweg zal toegang
blijven voor voetgangers. De Kamerlingh Onnesstraat zal
deels worden afgesloten voor verkeer en een aantal andere
straten ten zuiden van de Kamerlingh Onnesstraat zullen
geheel worden afgesloten met alleen toegang voor bestemmingsverkeer. Verder zal op de Herman Heijermansweg en
de Kennemerweg voor de gehele periode een parkeerverbod van kracht zijn. Op de Herman Heijermansweg kan dan
nog wel in de berm geparkeerd worden. Voor de straten in
het bedrijventerrein in Nieuw Noord geldt een parkeerverbod op de dagen van het evenement: van 10 tot en met 13
september.

Verzonden omgevingsvergunningen

De verkeersbesluiten zijn in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in
het gemeentehuis.

Bezwaarschriften

Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- De Wittstraat 5, plaatsen carport; vervangen kozijn; maken
dakterras, verzonden 29 juni 2015, 2015-VV-061.
- Hogeweg 46 a t/m d, plaatsen (legaliseren) grondkering,
vloerafscheiding en trapelementen voorerf, verzonden 01
juli 2015, 2015-VV-097.
- Duinstraat 2, bouwkundig samenvoegen gebouw, verzonden 03 juli 2015, 2015-VV-019.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
- Brederodestraat 71, veranderen en vergroten schuur met
bestemming daarvan tot mantelzorg, verzonden 30 juni
2015, 2015-VV-085.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

OVERVAL
In de nacht van woensdag op donderdag met moeite de slaap kunnen vatten ten gevolge
van de extreme warmte. Rond 3 uur weer klaar wakker en pas nadat de vroege ochtend
verkoeling bracht het opnieuw geprobeerd. Om 8 uur opgeschrikt door een vreselijk kabaal
op straat gevolgd door het heftig hanteren van de deurklopper. Slaperig de man aan de deur
gevraagd wat er aan de hand was. Of ik de auto even wilde verplaatsen.
Grote schrik omdat bleek dat de herrie veroorzaakt was door een versnipperaar. Er was met
heel groot materieel uitgerukt. Het voelde als een overval. Zo lig je in dromenland en zo
14

is een van de bomen tot snippers verwerkt. Mijn auto stond in de weg om ook de 2e, tevens
grootste, hetzelfde lot te laten ondergaan. Het was een haastklus met noodvergunning dus
een melding vooraf was niet mogelijk geweest zei de man.
Binnen 1 uur zag de straat voor de deur er vreselijk kaal en leeg uit. De heerlijke schaduw
op mijn bankje bij de vijver is verleden tijd. Duizenden liters water gedurende ongeveer 40
jaar goede zorg, bleek niet genoeg om het iepenspintkevertje van het lijf te houden. Het
rotbeestje. Heb nu alleen nog maar een fotootje.
Joop Jansen
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie
het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Museum zoekt vriendschap
Het was vrijdag 26 juni weer goed druk in het Zandvoorts Museum,
ditmaal bij de opening van de prachtige expositie over het strandleven en
alles, wat daarbij hoort. Er werd vrolijk gekout onder het genot van een
gratis drankje en hapje. Vele bekende gezichten. “Wie van deze mensen
zou nu eigenlijk Vriend van het museum zijn? Hoeveel mensen steunen via
deze vriendschap het museum financieel”, vroeg ik mij af.

Autosport

Puntenstrijd over twee DTM races
Het ene DTM jaar is het andere niet. In 2013 kwam Mike
Rockenfeller naar Zandvoort als titelkandidaat, het jaar
erop was de titel al beslist in het voordeel van Marco Wittmann, in de editie die onverwacht toch op Zandvoort
werd verreden. Dit jaar liggen de zaken behoorlijk anders.

Op de woensdag erop, toen ik mijn vriendschap met klinkende munt ging
bevestigen, wachtte mij een grote teleurstelling. Slechts een enkeling
blijkt met mij gehoor gegeven te hebben aan de oproep om met wat
centjes de kans op het voortbestaan van dit museum te vergroten.
Grote teleurstelling, jawel. Want het dorp stond enkele jaren geleden op
stelten toen weer sluiting van het museum aan het Gasthuisplein dreigde.
Gelukkig kreeg een groep vrijwilligers onder de bezielende leiding van Hilly
Jansen de kans het museum uit zijn jaren durende coma te halen. Laaiend
enthousiame weerklonk in het dorp toen de reddingspoging slaagde.
De groep vrijwilligers groeide en dat was wel nodig ook. Want het museum slaagt erin niet alleen in verrassende exposities samen te stellen,
maar die ook nog in hoog tempo te wisselen, zodat het de moeite loont
het Zandvoorts Museum zeker enkele keren per jaar te bezoeken. En
dan niet alleen voor de gezellige openingen, waar ons ons ontmoet om te
genieten van de gastvrijheid.
Het bezuinigingsmes van de gemeente treft ook de kas van het museum
en daarom ontstond het idee om in Zandvoort een nieuwe vriendenkring
op te richten: Vrienden van het Museum. Maar ondanks het enthousiasme bij de bevolking over de wedergeboorte van het museum blijkt de
portemonnee jammer genoeg dicht te blijven.
Jammer ja. Want de vriendschap verschaft ook voordelen, zoals gratig toegang voor twee personen bij het tonen van de vriendschapspas.
Uitnodiging voor de officiële openingen en speciale ontvangsten voor de
vriendenkring. En 50% korting op de toegangsprijs voor het museumpodium. En....ach, daar gaat het toch eigenlijk niet om. Een financieel
gezond museum, waar Zandvoort trots op kan zijn, is het doel.
Nu toch ook maar Vriend worden? Nadere inlichtingen zijn vast te verkrijgen bij de balie van het museum, of via de mail: museum@zandvoort.
nl. Tot ziens in de Vriendenkring van het Museum.
Tom Hendriks

Het is voor het eerst sinds 2001
dat tijdens elk DTM-weekeinde
weer twee races worden verreden. In beide races is hetzelfde
aantal punten te behalen. Zowel
in de wedstrijd over 40 minuten,
op zaterdag, als in de 60 minuten
race op zondag (met verplichte
pitstop). De winnaar krijgt 25 punten en de rijders op de plaatsen
twee tot en met tien worden respectievelijk beloond met 18, 15,
12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punten.
Audi-coureur Jamie Green komt
als leider in de tussenstand naar
Zandvoort. Met 81 punten heeft
hij een voorsprong van elf punten op zijn merkgenoot Mattias
Ekström, die in Zandvoort al vier

keer heeft gewonnen,waaronder
de editie van afgelopen jaar.
Mercedes-Benz-rijder Pascal
Wehrlein is derde, slechts drie
punten achter Ekström.
Waar Mercedes-Benz het afgelopen jaar het minder makkelijk
heeft gehad, zo anders verloopt
het dit seizoen. In de Formule 1
rijgt het merk de successen aan
elkaar en de successen beginnen nu ook in de DTM weer te
komen. Vooral op de Norisring
hebben maar liefst zes rijders van
Mercedes de eerste zes plaatsen
bezet tijdens de eerste race.
BMW kent daarentegen een
moeilijke seizoenstart. Vooral op

Formule 3
Tijdens het DTM weekend wordt
ook de Formule 3 gereden. Daarin
strijden de coureurs voor het EK
van de FIA. Het Nederlandse Van
Amersfoort Racing-team heeft
met de Monegask Charles Leclerc
een sterke debutant in huis.
Leclerc heeft tot nu toe vier races
gewonnen, maar overtuigde vooral door zijn constantheid. De rijder
uit het prinsdom stond van de 18
races die tot nu toe zijn verreden,
13 keer op het podium. Het wekt
geen verbazing dat Leclerc het rijdersklassement aanvoert en een
voorsprong heeft van 42,5 punten
op de Italiaan Antonio Giovinazzi.

Autosport

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
ASN Vermaire Haarlem/
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bibliotheek ZuidKennemerland
Bloemsierkunst J. Bluijs
Circus Zandvoort
Direct Account
Dorsman Assurantiën
F.B. Weenink
Greeven Makelaardij
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service

Winnaar van 2014 Mattias Ekstrom staat momenteel 2e in het klassement

de Lausitzring liet het merk uit
München punten liggen. Alleen
de Belgische rijder Maxime Martin
wist als zevende in de eerste en
achtste in de tweede race punten
voor het kampioenschap te behalen. Lichtpunten zijn er ook. De
Canadese oud-kampioen Bruno
Spengler haalde op de Norisring
de eerste polepositie van het
seizoen binnen. Na de vijfde
plaats in de eerste race eindigde
Spengler in de tweede race als
derde en kwam daarmee als eerste BMW-coureur dit seizoen op
het podium. Spengler was met
een negende plaats ook de best
geklasseerde BMW-rijder in de
tussenstand van het kampioenschap. Leuk detail: het team waar
Spengler voor rijdt, wordt geleid
door onze landgenoot Ernest
Knoors.

La Fontanella
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
Ondernemingvereniging
OVZ
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Peter Trieling
Safari Club nr. 2
SKiP
Stichting Pluspunt
Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Tandprothese Zandvoort
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf
Van der Veld
Troupin Natuursteen
VVV Zandvoort

Zandvoortse honger in Assen
Zandvoorter Maarten Jansen staat vandaag, donderdag
9 juli, goed voorbereid aan de start van zijn tweede race
van dit jaar, ditmaal op het TT Circuit in Assen.

Joop Jansen van sponsor Dex Legal

Jansen rijdend in de BMW E30
cup, heeft na de eerste races in
het Belgische Zolder door het

Zandvoortse bedrijf Tim Tuning
enkele aanpassingen laten aanbrengen aan zijn raceauto waar-

door hij verwacht nog beter
de strijd aan te kunnen gaan.
De eerste tests op Circuit Park
Zandvoort gaven al aan dat het
gevoel juist is. De racedag op
Assen bestaat uit twee races meetellend voor het kampioenschap
in de BMW E30 cup, met een verwacht startveld van tussen de 40
en 50 auto’s.
Een nieuwe sponsor heeft de
Zandvoortse coureur gevonden in Dex Legal, het advocatenkantoor in Heemstede van
de Zandvoortse advocaat Joop
Jansen. De twee neven verwachten een positieve spin-of van de
samenwerking. Door onder andere tijdens de sponsordag van het
Move Media Racing team relaties
uit te nodigen kan Dex Legal verder aan de weg timmeren.
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MMX

PIZZABAR

ITALIAN TAPAS
LA VITA È BELLA!

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS
ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

juli OPEN
open
99JULI
ITZIC
FANTASTISCH U

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

Haltestraat 33Zandvoort
Haltestraat
Zandvoort
R AND
VLAKBIJ HET ST D!
R
EN DE BOULEVA

H T!

Tjerk Hiddesstraat 55

Schuitengat 49

• Aantrekkelijk gelegen 2-kamer
HOEK appartement op slechts
200 meter van het strand;
Vraagprijs: € 129.950,= k.k.
• Eigen privé terrein voor
uitsluitend bewoners;
• Laminaatvloer door het gehele appartement aanwezig;
• Servicekosten: € 222,= incl. voorschot stookkosten;
• Woonoppervlakte: ca. 49 m².

• Verzorgd 3-kamerappartement;
• Fantastische locatie nabij het
centrum, de boulevard en
Vraagprijs: € 175.000,= k.k.
het strand;
• Het appartement is deels v.v. van
dubbele beglazing en heeft blokverwarming;
• Totale woonoppervlak ca. 70 m2 excl. balkon, bouwjaar 1973.

W TE
WONEN IN DE LU M!
U
VAN HET CENTR

UNIEKE LOCATIE
!
AAN DE DUINEN

Nieuwstraat 13
• Eengezinswoning met
3 slaapkamers;
• Centraal gelegen in het oude
centrum van Zandvoort;
• Gezellige patio met
werkende waterpomp;
• Parkeren via vergunning systeem;
• Woonopp. ca.90 m², perceelgrootte: 69 m².

Professor
Zeemanstraat 13
Vraagprijs: € 245.000,= k.k.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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• Vrijstaande villa mét garage en
3 slaapkamers;
Vraagprijs: € 469.000,= k.k.
• Prachtig gelegen aan een woonerf
en aan de rand van de duinen;
• In de nabijheid van het strand en centrum gelegen;
• Extra strook grond gehuurd van gemeente van ca. 160 m²;
• Woonoppervlakte: ca. 130 m²,
perceelgrootte: 311 m² eigen grond.

Gemiddelde Funda
klanten beoordeling
een 9,0! (Bron: Funda)

2005 2015

10
jaar

11e jaargang • week 29 • 16 juli 2015

3

7

Zorg
Wethouder
betreurt gang
van zaken

Loop

11

Dam tot Dam
voor goede
doel

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Hond

15

Blij

Ghost zoekt
een nieuw
baasje

DTM Zandvoort
gewonnen door
Portugees

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Dancing in the Street
op knallende bassen

45e Koningshek onthuld
van Margot Berkman

Het eerste muziekfestival van deze zomer, Dancing in the Street, zorgde zaterdag-

Afgelopen zondag is in Margraten, in Zuid Limburg,

avond in het centrum voor veel muzikaal geweld. Er waren maar liefst vijf podia,

door burgemeester Akkermans, het 45e Koningshek

waar verschillende DJ’s hun favoriete muziekstijlen lieten horen. Mede door de

als monument voor de inhuldiging van koning Willem

aanwezigheid van vele DTM fans, werd het een heet avondje.

Alexander onthuld. Het hek werd ontvangen en welkom geheten met saluutschoten van de plaatselijke
schutterij.

Drukte op het plein bij café Neuf en Chin Chin | Foto: Café Neuf

Vroeger was de taak van een
DJ om aan te kondigen wat
voor muziek hij ging draaien.

25+ BEACH PARTY
@De Haven van Zandvoort
Zaterdag 18 juli
17.30 – 00.00 uur

SWINGSTEESJUN.NL

Overal een
Koningshek

Tegenwoordig zeggen de DJ’s
geen boe of bah. Ze draaien alleen muziek. Ook weet je als je
aankomt vaak niet wie de betreffende DJ is. Wat zaterdagavond
ook opviel was het bassengeweld.
Vooral bij Yanks Saloon, waar een
live band geweldige muziek liet
horen, werd je door de bassen
compleet weggeblazen.
De publieke belangstelling
en het weer waren wisselend.
Gelukkig was er veel jeugdig
publiek. Voor hen was deze muziekavond ook eigenlijk bedoeld.
Ter hoogte van café Neuf en de
Chin Chin in de Haltestraat was
het heel druk, terwijl op het
Kerkplein de belangstelling tegenviel. Diegenen die deze muziek te eentonig vonden, kregen

bij Laurel & Hardy een zanger met
een gevarieerd repertoire, waaronder zelfs Nederlandstalige
nummers. Daaromheen verzorgde DJ Nop voor de van alles
wat muziek.
Bij café Fier en café Anders als
ook op het Dorpsplein bij The
Yanks namen de bezoekers het
thema serieus: er werd gedanst
op straat! Wat het weer betreft:
het was heerlijk zomers, maar later zorgde een opstekend windje
voor afkoeling. Maar dat merkte
je alleen als je passief op het
terras zat…
Al met al was Dancing in the
Streets een geslaagde openingsavond van de Zandvoortse muziekfestivals.
ZANDVOORT

‘Behalve in Bentveld,
daar houden ze niet
zo van hekken’

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

Plaatsing van een Koningshek in Margraten

Door heel Nederland zijn inmiddels de sierhekken, ontworpen
door ruimtelijk vormgeefster,
beeldhouwster en kunstenares Margot Berkman, om de
Koningslinde te zien. Het is een
symbool dat al honderden jaren
teruggaat.
De komende tijd volgen nog
een groot aantal nieuwe plaatsingen in andere gemeenten.
Het is de bedoeling dat op het
eerste lustrum van de koning, in
2018, dit symbolische hekwerk

van Oranje in elke gemeente geplaatst is. Een schitterend boek
over alle feestelijke onthullingen wordt dan aan de koning
en koningin aangeboden. Ook
in Zandvoort staat zo een sierhek, rond de Koningslinde op de
hoek van de Van Lennepweg en
de Nicolaas Beetslaan. Margot
Berkman heeft haar atelier in
het NS-station van Zandvoort,
waar zij de mooiste creaties het
levenslicht laat zien. Meer over
haar kunt u vinden via www.margotberkman.nl.

Als eerste op de hoogte van het gemeentenieuws?
Volg ons op twitter:
www.twitter.com/Zandvoortaanzee
Gemeente Zandvoort

1

Steeds meer moest je een stukje van je leven loslaten.
Je hebt nu rust...

Erik Führhop
ô Bloemendaal

† Zandvoort
13 juli 2015

1 december 1961

Baquita en Lizz
Bas en Max
Rob en Thora Führhop
Bert en Frederique
en familie
Martinus Nyhoffstraat 95
2041 NT Zandvoort

TE HUUR

Goodwill / inventaris n.o.t.k.
Hogeweg 23
bdv@hetnet.nl

Wij missen jou nog elke dag......

Jeannette, Marco en Marielle

70 jaar
Ria
Arjen en Judith
Selina

Gelukkig zijn wij
met de geboorte van
onze prachtige kleindochter

shoe-art | massage | and many more...

JULI

do
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03.14
00.45
01.29
02.16
03.06
03.24
03.54
04.25

04.26
05.05
05.46
06.21
06.59
07.35
08.15
08.55

12.40
13.25
13.55
14.56
15.15
15.44
16.16
16.56

16.55
17.35
18.15
18.49
19.26
20.02
20.35
20.35

-

Mosselen met kreeftenbouillon en pancetta
of
Thai beef salade van ossenhaas

Burgerlijke stand

Jazzlyn Alida Maria, dochter van Verbeek, Léon en :
Castien, Laura Linda Maria
Ongeacht uw verzekering verzorgen
Hadewych Tessel, dochter
Drogtrop,
wij devan
uitvaart
zoalsDavid
u wenst.
Alexander en: Broers, Linda
Antoinette
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Evi Cathalijne Elise, dochter van Karagantcheff, Michael
en : van der Graaf, Martine Geertruida

Overleden:
Hylarides, Hotze Lambertus, geb. 1926
Lenselink, Aart Marinus Pieter, geb. 1922
72x50
mm geb. 1949
Raab, Alpha
Esther,

2

Laag

❖

72x50 mm

mm

HOOG

Tartaar van haring, rode bietjes en ui
of
Dungesneden kipfilet met groene pesto

Geboren:

www.troupin.nl

Laag

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

2 JULI -9 JULI 2015

tel.: 023 - 532 60 13

HOOG

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Oma Alie en
opa Frans Castien

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

roberto davinci

tickets -incl. free Gin&Tonic- € 10,00 - limited early yoga ticket incl. lunch € 30,00
ajuma - paulus loot boulevard 2 - zuidstrand - zandvoort
www.ajuma.nl/summerfestival

Jazzlyn

Liefdevol en betrokken

mm

(wicked jazz sounds)
dj guzz | mike van loon

whiskey bar | Gin & tonic bar | healthy shakes

wordt 21-7-2015

Ineke Smit Uitvaartverzorging

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

phil horneman

Spotlights

allerliefste moeder ♥ en oma ♥

Ellie Bluijs -Van Der Meij

GOSTO

early yoga | sushi bar | OYSTERBAR | asian ﬁngerfood

met elk eigen badkamer.

Jan Molenaar

Alweer 15 jaar zonder onze

DJ’s

tenfold

en 8 hotelkamers

willen wij u hartelijk danken!

Zandvoort, juli 2015

live

FRIDOLIJN

op de parterre (96m )

Hiep hiep hoera!

Uit aller naam:
Annemieke de Buijzer - Piers

10:30 - 22:00

2

Alida Piers - van der Mije
Dit heeft ons erg gesteund en getroost bij
dit grote verlies.

saturday 25-07

FEIERTAG

Pand met privé appartement

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op vrijdag 17 juli
om 13.30 uur op de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Voor alle warme reacties, prachtige bloemen en andere
blijken van medeleven na het overlijden van onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

music | food | drinks | beach hideaway

Kamerverhuurbedrijf

Huur 2.500 Euro per maand

Erik is thuis opgebaard.

Waterstanden

Overlijden melden?

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

❖
Brownie met limoen sorbetijs

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Zorgdrama zit wethouder niet lekker
geregeld. Wie denkt een bepaalde zorg nodig te hebben,
kan daarvoor terecht bij het Loket Zandvoort en de diverse welzijnsinstellingen. En dat loopt over het algemeen
goed. Althans, dat beweert wethouder Gert-Jan Bluijs, die
de zorg in zijn pakket heeft.

Ze vervolgt: “Een vriend van mij
heeft toen contact gezocht met
de Nationale Ombudsman. Die
adviseerde om een keukentafelgesprek aan te vragen bij de gemeente. In plaats van dat gesprek
kreeg ik een brief van de juridische
afdeling van de gemeente waarin
werd gesproken van een bezwaarschrift. Dat sloeg nergens op.”

Wethouder Gert-Jan Bluijs | (Archieffoto)

Maar soms gaat het fout, zoals
bij Noor Driessen. Vorig jaar december werd na een mislukte
knieoperatie een van haar onderbenen afgezet. In het revalidatiecentrum nam zij begin
januari contact op met de gemeente Zandvoort met een lijst
van hulpmiddelen die volgens
de artsen nodig zouden zijn om
thuis te kunnen functioneren.
“Ik kreeg na verloop van tijd een
telefoontje waarop mij werd gezegd dat de aanvraag gecanceld
werd, omdat nog niet duidelijk
was ‘wat het eindresultaat zou

zijn’. Ik vroeg de dame of ze soms
dacht dat mijn been wellicht zou
aangroeien. Mij werd te verstaan
gegeven dat ik over acht weken
maar weer eens contact moest
zoeken”, vertelt ze.
Driessen: “Nadat ik een klacht
had ingediend, kwam er binnen
enkele dagen iemand kijken in
mijn huis in Zandvoort en in het
revalidatiehuis waar ik nog zat. Ik
kreeg te verstaan dat mijn huis
absoluut ongeschikt voor mij
was en dat ik maar moest gaan
verhuizen. Half mei zou ik uit het

Politiebericht

Motordieven aangehouden
Afgelopen zaterdag aan het
einde van de middag zijn twee
mannen aangehouden die
geprobeerd hadden een
motor te stelen vanaf de
Boulevard Barnaart. Het twee tal, 19-jarige Amsterdammers,
werd door voorbijgangers

revalidatiecentrum worden ontslagen, maar de gemeente had
nog niets gedaan. Ten einde raad
heb ik met geleend geld een
traplift laten aanbrengen om op
die manier mijn huis in te kunnen komen. Ook een scootmobiel en douchestoeltje heb ik zelf
aangeschaft. Al die tijd geen teken van de gemeente over mogelijke hulp.”

betrapt waarna de politie werd
gebeld. Het duo voelde zich
betrapt en ging er vandoor
op hun scooter, maar kon korte tijd later in dezelfde straat
worden aangehouden. Zij zijn
meegenomen naar het politiebureau.

Wethouder Gert-Jan Bluijs, met
Zorg in portefeuille, geeft toe
dat er bij Driessen zaken niet
goed zijn gegaan en dat er onvoldoende is gecommuniceerd.
“Dit had nooit mogen gebeuren.
Ik zal er persoonlijk op toezien
dat de zaak alsnog tot tevredenheid wordt opgelost”, aldus de
wethouder. Om de daad bij het
woord te voegen is hij afgelopen
weken twee keer bij haar langs
geweest. Noor Driessen: “Dat
waardeer ik zeer. De wethouder
zei me dat hij hier niet van heeft
geweten en dat hij de zaak nu per-

soonlijk in de gaten houdt. Maar
na wat ik allemaal al heb meegemaakt, moet ik eerst nog zien of
er daadwerkelijk wat gebeurt. In
ieder geval heb ik ook de steun
van de Nationale Ombudsman,
bij wie ik terecht kan als het alsnog niet goed komt.”
Ontstaan dit soort problemen
niet omdat veel mensen de weg
niet weten om zorg te zoeken?
Bluijs: “Dat zou kunnen, maar
het hoeft zeker niet. Het is hier
in Zandvoort over het algemeen
goed geregeld. We hebben Loket
Zandvoort, in het gemeentehuis
en bij Pluspunt. Daar kun je informatie en advies vragen over
allerlei sociale zaken. Het is de
bedoeling om mensen die hulp
vragen, zo snel mogelijk te helpen. Je kunt bij het Loket binnen
lopen zonder afspraak. Wanneer
je minder mobiel bent en hierdoor niet in staat bent om naar
Loket Zandvoort te komen, is
ook een huisbezoek mogelijk. En
mocht je er dan nog niet uitkomen dan kun je cliëntenondersteuning zoeken via de stichting
MEE. Deze instantie is gespecialiseerd in het ondersteunen van
mensen die hulp en steun nodig
hebben.” Bluijs tot slot: “Op korte
termijn zal er een gesprek met
de gemeente plaatsvinden om
te komen tot passende oplossingen voor mevrouw Driessen.”

Loona trekt veel Duitsers
naar Raadhuisplein
Afgelopen vrijdag hebben de Ondernemersvereniging
Zandvoort en Holland Casino Zandvoort het samen mogelijk
gemaakt dat de Zandvoortse zangeres Loona een optreden
gaf op het Raadhuisplein. Er werd een mobiel podium met
de nodige geluidsinstallatie het plein opgereden waarna de
zangeres, die vooral in de Duitssprekende gebieden van Europa razend populair is, een spetterend optreden verzorgde.

Cartoon - Hans van Pelt

Loona op het Raadhuisplein | Foto: Rob Bossink

Vooral Duitse fans wisten de weg
naar het centraal gelegen plein
te vinden en deden mee met alles wat Loona vroeg. Zingend,
stampend en zwaaiend maakten
ze er een echt feestje van. Ook
Zandvoortse fans waren naar het

Raadhuisplein gekomen en deden vrolijk mee op de maten van
haar hits. Een vrolijk feest dus in
de aanloop naar de DTM-races
van het afgelopen weekend en
een aangename verrassing voor
Zandvoort en haar gasten.

… heb ik iets met kranten.
Vorige week vertelde ik over
de info uit de Zandvoortse
StrandCourant. Van de week
las ik een krant uit 1925 met
de naam ‘De Strand-Revue’.
Deze krant staat op de dvd’s
die wij ooit ter ere van het millennium ontvingen. Elke keer
geniet ik van het verleden van
Zandvoort. Er zijn zoveel raakvlakken met nu en eigenlijk is
er in al die jaren niets veranderd.
In ‘De Strand-Revue’ wordt
pittig geschreven door Leo
Lauer en H.B. Robbers. Met
een humoristisch stukje over
de slechte Zandvoortse wegen van een zekere mevrouw
Mopperpot. Als badgast rijdt
zij al schokkend in haar limousine over de wegen. Zij vraagt
zich af wie de kuilen in de wegen straks gaat aanpakken.
Ook het spoor wordt in een
artikel genoemd als de grote
plaaggeest van Zandvoort. Er
is geen goede verbinding met
de trein tussen Amsterdam en
Zandvoort. Dit alles is niets
veranderd. We blijven klagen.
Kennelijk werkte in die tijd
de gemeente ook niet mee.
Er wordt geen drankvergunning verleend aan het etablissement Muluru, schande!
Een bericht in de krant roept
op om zoveel mogelijk bij
de Zandvoortse winkeliers
te kopen. Maar wat mij echt
verbaast is een artikel over de
aanleg van een nieuwe automobiel-renbaan van 3 km. En
nu komt het: de renbaan wordt
niet in Zandvoort maar tussen Noordwijkerhout en Lisse
gemaakt. De plannen voor 5
Grand Prix zijn er! Zandvoort
maakt zich zorgen en vraagt
zich af hoe we na afloop van
de race de vreemdelingen naar
ons zeedorp kunnen krijgen
om ook een graantje mee te
pikken. Herkenbaar? Ja, want
de huidige ondernemers in het
dorp stellen alles in het werk
om de circuitbezoekers naar
het centrum te krijgen.
Is er dan niets veranderd?
Natuurlijk! Er zijn geen winkelbediendes meer die met een
noodvaart zodanig tegen een
hond aanrijden dat de ingewanden uit het lichaam
puilen. De hond werd afgemaakt. Wij zouden dat
dier weer oplappen!

Nel Kerkman

De (ouderen)zorg in Zandvoort is over het algemeen goed

Column
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Evenementenagenda

IJzerhandel Zantvoort

18
18

Neem voor meer informatie
contact op met de heer Arens,
tel. 5712418 of stuur een email
naar info@ijzerhandelzantvoort.nl

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Aardig zomerweer de
komende dagen

Onderneming van het Jaar 2014/2015

Sommige mooie zomers worden in stand
gehouden door de aanwezigheid van een
stabiel hogedrukgebied dat zich telkens
boven het Noordzeegebied en Scandinavië
ontpopt. In dat geval wordt met een droge
oostelijke wind voortdurend warme en droge
continentale lucht meegenomen.

Eric Zorgt: professionele
mantelzorg in Haarlem e.o.
Voor prettige ondersteuning
en een luisterend oor.
Koken / computer / voorlezen /
klussen in en om huis / uitstapjes /
bezoek dokter / schoonmaak e.d.
Voordelige kennismakingsactie?
Kijk op:

www.ericzorgt.nl

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

De langdurige hittegolven in de jaren zeventig vorige
eeuw (1975 en 1976) werden op deze manier mogelijk
gemaakt. Ook de grote zomers veel verder terug (1947 en
1911) ontstonden zo.
Er zijn ook best goede zomers aan te wijzen (zoals de
huidige lopende zomer) waarbij er een andere luchtdrukverdeling is. De stabiliteit houdt dan soms te wensen over
(afgelopen maandag en dinsdag), maar in grote lijnen blijft
Nederland dan toch in de meeste gevallen wel vrij van
storingshaarden.
De afgelopen weken waren het steeds de uitlopers
van het Azorenhoog die richting Lage Landen koersten
en vervolgens door naar het noordoosten van Europa.
Depressiebemoeienissen vanuit het noordwesten kregen
daardoor steeds weinig kans. Daardoor bleef het weer in
grote lijnen best goed.
Later op woensdag herstelde het Zandvoortse weerbeeld al iets en werd het minder somber bij een al wat
oplopende temperatuur. De voorbije dagen waren opvallend grijs en grauw midden in deze flink zonnige zomer
tot nu toe.
Donderdag en ook vrijdag worden (landelijk) weer
twee zomerse dagen met maxima tot ongeveer 28 graden.
Zandvoort en Bentveld krijgen minder hoge temperaturen
door een vaak aanlandige wind.
Het is zelfs de vraag of de zomerse 25 graden nog
nipt behaald kan gaan worden in onze contreien? Het
strandweer zal dan ook redelijk tot vrij goed zijn, maar
niet voortreffelijk met een oostenwindje. De kans op een
regen/onweersbui neemt uiteraard wel weer toe op/rond
vrijdag, want Nederland! Vervolgens stroomt er weer koelere lucht binnen richting weekend met kans op een enkele
bui nog. En zo blijft het voortdurend stuivertje wisselen
tussen de mooiere warme dagen en de wat koelere. Dit
patroon kan zich zo nog weken gaan herhalen met dus
goede perspectieven voor de hoogzomer.
Er zijn aanwijzingen dat het volgende week eerder
(opnieuw) zomers wordt dan dat zich een koeler en wisselvalliger scenario openbaart. Nogmaals, als het geschetste
circulatiepatroon min of meer wordt geprolongeerd, kan
het tot diep in augustus netjes blijven zomeren in ZuidKennemerland. Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
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Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
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Swingsteesjun Beach Party

De haven van Zandvoort 17.30-00.00 uur

Kids Fun World

Badhuisplein en boulevard
t/m 9 augustus dagelijks vanaf 12.00 uur

Ajuma Summer Festival

Zuidstrand 2, 10.30-22.00 uur

Vlooienmarkt

Circuit Park Zandvoort, 09.00-16.00 uur

t/m 24 Rekreade

Locatie noord en locatie centrum.
10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
16 juli t/m 22 juli

MINIONS (3D/NL)
DAGELIJKS OM 12.30 & 14.15 UUR

APENSTREKEN (3D/NL)
➔ LAATSTE WEEK!
DAGELIJKS OM 16.15 UUR

DE ONTSNAPPING
MAANDAG 19.00 UUR

MAGIC MIKE XXL
DO/VRIJ/ZA/ZO/DI/WOE 19.00 UUR
DAGELIJKS 21.30 UUR

VERWACHT:
BINNENSTEBUITEN (DISNEY)
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

JULI 



is op zoek naar
enthousiaste
parttime medewerkers

Max

22o

23o

19o

19o

Min

15o

18o

16o

15o

Zon

70%

90%

85%

85%

Neerslag 20%

45%

30%

35%

Wind

z. 4

wzw. 4

zw. 3-4 w. 3-4

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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MMX Pizzabar geopend
Sinds vorige week donderdag heeft Zandvoort een Pizzabar. Op de plaats waar jaren
‘Het Geveltje’ was gevestigd, aan de Haltestraat 3, hebben Corine Hogendoorn en Remo
De Biase MMX Pizzabar geopend. Daarmee hebben zij een uniek Italiaans concept naar
Zandvoort gehaald: onbeperkt Italiaanse tapas eten voor een klein bedrag.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zin in Zandvoort
= zin in een boek

Corine Hogendoorn en Remo De Biase proosten op hun MMX Pizzabar

Op de menukaart staan 46, op
de Italiaanse keuken gebaseerde kleine hapjes die onbeperkt
besteld kunnen worden. Daar
zijn uiteraard wel een aantal
spelregels aan verbonden, die
terug te vinden zijn op de menukaart. Zo kunt u dagelijks
tussen 18.00 en 22.00 uur onbeperkt Italiaanse tapas bestellen. Per persoon betaalt u doordeweeks € 17,50, op vrijdag en
zaterdag € 22,50.

De tapas variëren van warm
tot koud en van vis tot vlees en
vegetarisch. Een kleine greep
uit de kaart: van een (kleine)
carpaccio (€ 5,75) tot een gemengde salade (€ 3,50) en
van meloen met ham (€ 3) tot
Kipvleugeltjes met honing (€
5,50). Al eens ‘Zuccine e gamberetti’ (€5,75), courgette met
gamba’s, gegeten? Bij MMX
Pizzabar kunt u deze bijzondere combinatie proeven. Het

zal moeilijk worden om uit de
diverse soorten pizzapunten te
kiezen; 13 verschillende staan
er op de kaart variërend tussen
€ 2,50 en € 3,50.
De MMX Pizzabar is dagelijks geopend van 17.00 uur tot 01.00
uur. Voor 18.00 uur en na 22.00
uur kunt u van de ‘normale’ à la
carte-kaart bestellen. De tapasgerechten zijn dan ook als losse
porties te bestellen.

Programma Rekreade 2015
Dit jaar wordt voor de 48ste keer Rekreade georganiseerd.
Twee weken lang verzorgen de vrijwilligers van Rekreade activiteiten
in Zandvoort voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De thema’s in de tweede week zijn als volgt:
Locatie Centrum : ‘Ho ho ho waarom smaakt die cupcake zo’
Locatie Noord: ‘De held uit het stripboek’
Overige activiteiten:

Poppenkast en volksdansen
Donderdag 16 en 22 juli en zondag 19 juli
18.30 uur in Noord op het Vomar-plein
19.30 uur in Centrum op het Raadhuisplein

Slotfeest Santekraampie
Vrijdag 24 juli
12.00 tot 15.00 uur op het Raadhuisplein.
Kosten? €3,-

consternatie. Ook de kraaien,
eigenlijk kauwen, kunnen er
wat van. Zij zijn een stuk kleiner
dan de meeuwen maar kunnen
nog meer rotzooi maken dan
hun grotere ‘broer’. Natuurlijk
is de mens hier ook debet aan.
Niet afgesloten vuilcontainers
zorgen ervoor dat de vogels er
gemakkelijk bij kunnen komen.
Deze foto is genomen na een
druk weekend en de troep is
aanzienlijk. Veroorzaakt door
de kauwtjes en… de mens!

Nieuwe viskar
Tot en met 2 augustus staan
tussen het Palace Hotel en het
Badhuisplein vijf kiosken van
Zandvoortse ondernemers. In
een van de kiosken is een dependance van de Zandvoortse
VVV gevestigd waar men allerlei informatie kan ontvangen
over onze badplaats. Aan de
noordzijde van deze kiosk
staat een openbare boekenkast met onder andere afgeschreven boeken van de bibliotheek Zuid-Kennemerland.
Strandbezoekers kunnen gratis
een boek pakken. De boeken
hoeven niet teruggebracht te
worden, zo kan iedereen na
een lekker dagje strand het
boek mee naar huis nemen en
het thuis op zijn gemak uitlezen. Handig toch?

Identiteit bekend

De Zandvoortse boulevards
zijn bezig met een grote upgrading, althans voor wat
de visventers aangaat. John
van Dam, standplaatshouder
nabij het Palace hotel, heeft
een nieuwe verkoopwagen
laten bouwen. Zijn collega’s
op de boulevardgedeelten die
in het centrum liggen gingen
hem al voor. Afgelopen vrijdag reed hij voor de eerste
keer zijn nieuwe kar naar zijn
standplaats.

De identiteit van het stoffelijk
overschot dat op 2 juli in de
duinen tussen Zandvoort en
Langevelderslag werd gevonden, is bekend gemaakt. Het
gaat om een 49-jarige man uit
Oostzaan. Hoe de man om het
leven is gekomen wordt niet
gemeld, wel dat een misdrijf
wordt uitgesloten.

Café Gieske

Kauwenoverlast

Tijdens de zoektocht naar
de 1ste steen van restaurant
‘Rusthoek’ aan de Zandvoortselaan 363, die vorige week in
de krant stond, vonden wij
in een archief deze oude foto
uit 1925. Op de foto staat café
Gieske Halfweg Bentveld,
maar mogelijk is dit het eerste
pandje waar later restaurant
Rusthoek werd gevestigd voor
de kruising ZandvoortselaanBentveldweg. Wie kan ons
meer over deze foto en het
pand vertellen?

Kijk voor het uitgebreide programma op rekreade-zandvoort.nl

Niet alleen de (beschermde) meeuw zorgt binnen
Zandvoort voor de nodige
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WONEN IN HET
C E N T R U M!

HALFVRIJSTAAN

D!

Willemstraat 17

Kostverlorenstraat 81

• Tussenwoning met drie
slaapkamers en ruime berging
in het centrum gelegen;
• Voorzien van dubbel glas
(op een ruit in de keuken na);
Vraagprijs: € 169.500,= k.k.
• Woonhuis dient aangepast te
worden aan de wooneisen van 2015;
• Woonoppervlakte ca. 73 m², perceeloppervlakte 75 m².

• Centraal gelegen halfvrijstaand
woonhuis met 3 slaapkamers,
een voor- en achtertuin;
• Vrijwel geheel voorzien van
dubbel glas;
• Woonoppervlakte ca. 100 m²,
Perceelgrootte 220 m².

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

UNIEKE LOCATIE
!
AAN DE DUINEN

BALKON MET
ZEEZICHT!

Ing. E.J.J.
Kuindersstraat 9F2

Professor
Zeemanstraat 13

• Zeer verzorgd
3-kamerappartement met lift;
• Royale woonkamer,
open keuken met bijkeuken;
• Groot zonnig balkon met
levendig uitzicht;
• Inclusief vaste parkeerplaats in souterrain;
• Woonoppervlakte ca. 107m².

• Vrijstaande villa mét garage
en 3 slaapkamers;
• Prachtig gelegen aan een
woonerf en aan de rand van
Vraagprijs: € 469.000,= k.k.
de duinen;
• In de nabijheid van het strand en centrum gelegen;
• Extra strook grond gehuurd van gemeente van ca. 160 m²;
• Woonoppervlakte: ca. 130 m², perceelgrootte: 311 m² eigen grond.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k.
Inclusief parkeerplaats

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

RESIDENCE PANDORA

Gemiddelde Funda
klanten beoordeling
een 9,0! (Bron: Funda)

Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie

LE
NOG ENKE
ENTEN
APPARTEM
AAR!
BESCHIKB

Alles onder ÉÉN dak

www.hcz.nl

Luxe appartementen incl. parkeerplaats

www.tandartszandvoort.com

Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking
Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195
6

www.fysiozandvoort.nl

Bij Fysiotherapie Instituut Zandvoort is

Bastiaan Roubos dé fysiotherapeut
voor al uw vragen
met betrekking tot COPD.
Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com
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Wethouder Gerard Kuipers en de Zandvoortse ondernemers werken hard samen om

Sponsor Marja Spierieus
voor stofwisselingziekte

Zandvoort nog meer te laten bruisen. Een mooi voorbeeld was het Pop Up-weekend van

Als eigenaar en juf van peuterspeelzaal Dribbel kwam

Samenwerken in het belang van Zandvoort
19, 20 en 21 juni. Daarin mochten de ondernemers en anderen een evenement organiseren dat met zo min mogelijk regelgeving te maken had, als de veiligheid en openbare
orde maar niet in het gedrang kwamen. “De gemeente Zandvoort wil dat hier echt een
voorbeeldwerking vanuit straalt”, zegt de wethouder.

Marja Spierieus voor het eerst in aanraking met de vreselijke verschijnselen van een ziekte die ‘Stofwisselingsziekte’ heet. Omdat er eigenlijk nog weinig aandacht is voor
deze ziekte besloot zij te gaan deelnemen aan de ‘Dam tot
Damloop’ voor de Stichting Stofwisselkracht, om zodoende geld in te zamelen dat besteed kan worden aan onderzoek en hopelijk genezing.

Wethouder Gerard Kuipers op zijn werkplek | Archieffoto

Samenwerken is dus het toverwoord dat Kuipers gebruikt als
het gaat om de promotie van
Zandvoort. “Niet alleen het college, maar ook een team van ambtenaren, de Zandvoortse VVV, het
circuit en vele ondernemers in
het dorp en op het strand, zetten
zich daar meer dan 100% voor
in. Zandvoort moet in het land
en ver daarbuiten in één adem
genoemd worden als de plek
waar evenementen thuishoren.
En dan moet je ook snel kunnen
en durven schakelen. Dus op die
voorspelling van dat prachtige
zomerse weekend en de kansen
die daarbij horen, moeten we
met elkaar en als gemeente snel
kunnen inspringen. Dat vraagt
om flexibiliteit. Als er dan op
woensdag een aanvraag bij ons
binnenkomt, dan moeten we dus
dat weekend kunnen draaien.”

Nieuwe werkwijze
“Met die nieuwe manier van
werken zijn we al druk bezig, al
vraagt het natuurlijk ook binnen
de gemeente wel om een andere
manier van werken. Dat is soms
best spannend, maar het door de
gemeente georganiseerde popup weekend heeft laten zien dat
het goed kan. Dat besef begint
nu te landen en daar maken we
ons als college ook sterk voor”,
aldus Kuipers.

Meer bruisen
Zandvoort als evenementendorp bij uitstek, met daaromheen economische partners
die dat verder versterken. “We
hebben al dat prachtige strand
en dat historische circuit, maar
er kan nog zoveel meer”, vindt
Kuipers. Hij noemt voorbeelden
van grote multinationals die

Marja Spierieus (r.) tijdens de Circuit Run | Foto: Rob Bossink

een product willen promoten
maar ook de onlangs geopende kiosken op de boulevard
De Favauge vallen daaronder:
“Veel moet in Zandvoort mogelijk zijn. We willen de grandeur
van vroeger weer terug in het
Zandvoortse. Zandvoort mag
wat ons betreft nog meer gaan
bruisen!”

Mooie toekomst
“Samen kunnen we dat waarmaken, met de Zandvoortse samenleving. Hard werken, meedenken en meedoen, dat is het
credo. Dan gaat Zandvoort een
hele mooie toekomst tegemoet”,
zegt hij gepassioneerd en in volle
overtuiging. Voorlopig is het college op de goede weg al moeten
er nog wel enkele horden genomen worden, maar er wordt hard
aan gewerkt. Keihard!

Tweede Swingsteesjun strandfeest
Zaterdag 18 juli organiseert Swingsteesjun voor de tweede maal deze zomer een strandfeest voor de ‘friendly
30up’ bij De Haven van Zandvoort. Weer of geen weer, een
feestje van Swingsteesjun is altijd om in te lijsten.

Gezelligheid in De Haven van Zandvoort

Samen met een paar honderd
generatiegenoten lekker uit je
dak op een zomerse mix van
muziek uit de jaren 80, 90, 2000
en het beste van dit decennium.
Met mooi weer vindt het feest
buiten plaats. Om 17.30 uur beginnen de loungy beats onder
het genot van een saté buffet
(vooraf reserveren) of a la carte
menu. Om 19.00 uur barst het
feest los, einde 23.50 uur.
In de voorverkoop zijn kaarten
à 10 verkrijgbaar bij VVV Zandvoort en op www.Swingsteesjun.
nl. Aan de deur zijn kaarten tot
18.00 uur ook € 10, daarna € 13.
Meer informatie op www.swingsteesjun.nl of bel 06-18938260.

Bij het ogenschijnlijk gezonde
jongetje Florijn uit Zandvoort,
toen nog als een gezonde peuter in haar klas, werd vanaf zijn
vierde jaar (na vele onderzoeken)
de diagnose Stofwisselingsziekte
NBIA gesteld. Nog geen twee
jaar later werd ook zijn broertje Tristan getroffen door deze
ziekte. In haar nabije omving
werd vorig jaar de Zandvoortse
Carmen geboren, het derde kind
op rij met een stofwisselingsziekte. Het raakt Marja diep dat de
toekomst van deze kinderen zo
onzeker en vol zorgen is. Vandaar
dat zij zich afvroeg wat zij kon
doen om te helpen. En omdat

er heel veel geld nodig is voor
onderzoek besloot zij, met steun
van sponsors, een mooi bedrag
in te gaan zamelen. Als tegenprestatie zal Marja Spierieus op
20 september de 10 Engelse mijlen gaan lopen!
Wist u dat per jaar 800 kinderen
de diagnose stofwisselingsziekte
krijgen en meer dan de helft van
deze kinderen voor hun 18e verjaardag overlijdt? Wilt u meehelpen? Dan kunt u Marja sponsoren via www.stofwisselkracht.nl.
Onderaan de homepagina staat
haar actie of klik op ‘acties’ en kijk
bij ‘Dam tot Dam loop’.

Ajuma Summer Festival
staat voor kwaliteit
Op zaterdag 25 juli vindt bij strandpaviljoen Ajuma, op
het Zandvoortse ‘naturelstrand’, het Ajuma Summer Festival plaats. Bij dit festival kan je je even in een andere
wereld wanen en wegdromen in de beleving van ‘Asian
streetfood’ en ‘funky soul’ muziek.
Wim Brugman van strandpaviljoen Ajuma heeft veel plannen
voor zijn bedrijf en dit festival is
er een van. Om het festival meer
body te geven, zocht hij naar partners die passen bij zijn ideeën.
Brugman: “Je moet dingen niet
alleen willen doen, samen sta je
sterk.” De partners die gevonden
werden, Jochem Tromp en Robert
Hoogduin, zijn eigentijds en hebben zo hun eigen visie op bepaalde zaken, maar passen wel ontzettend goed bij het Ajuma Summer
Festival. De organisatoren gaan
uit van intimiteit en staan niet
te wachten op hordes mensen.

“Natuurlijk moet het een mooi
feestje worden, maar we gaan
vooral voor kwaliteit, niet voor
kwantiteit. Ik kan ook alleen maar
dingen verzinnen die ik zelf leuk
vind, anders kan ik er niet achter
staan”, zegt Brugman. Goede muziek, fijn eten en de juiste mensen zijn de belangrijkste ingredienten voor een geslaagd Ajuma
Summer Festival. Zaterdag 25 juli
om 10.30 uur begint het en het
duurt tot circa 22.00 uur. Kaarten
à € 10 per stuk, inclusief een gintonic bij aankomst, zijn verkrijgbaar via www.ajuma.nl/summerfestival.nl.
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Wij zijn
met vakantie

WEEKAANBIEDING
Zeewolffilet

van maandag 19 juli t/m
woensdag 12 augustus

geserveerd met een witte wijnsaus,
dagverse groenten en friet

voor maar € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Specialist voor al uw bloemwerken.

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Wederom gaan we op ontdekkingsreis in een regenwoud vol
tropische sounds, vreugdevuren,
poolparty’s en live acts waarin de
beleving centraal staat.

weekmenu
Graved lachs met verse mierikswortel
Gegrilde entrecote met witlofsalade
en gepofte knoflookjus
Pure chocoladetaart met sinaasappel

Line Up
Radio Noet Noet
Dialoque Live
Esta Polyesta
Erin
Forest of Heroes

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

BEDRIJVENGIDS pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Probeer onze
nieuwe kaart
Onze Café Neuf klassiekers
zijn uitgebreid met
heerlijke nieuwe gerechten

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Voorbereidingen nieuw museum
zijn inmiddels in volle gang
Ruim een half jaar geleden werd bekend dat er een nieuw museum gebouwd gaat worden op het Schoolplein op de plek van het vroegere Gemeenschapshuis. Op het braakliggende terrein is vooralsnog geen enkele activiteit waar te nemen. “Wil je een museum
neerzetten dat voldoet aan alle moderne eisen dan kost dat veel voorbereiding”, aldus
bestuursvoorzitter Frits van Loenen Martinet van het HDMZ, de werknaam van het museum. “Voordat er ook maar een schop in de grond gaat zijn er al bergen werk verzet.”

´‘t Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein bestaat maar
liefst 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er het
hele jaar van alles te beleven. Brigitte en Rob, de huidige
eigenaren, willen maar één ding: ‘t Wapen ouderwets laten
bruisen als gezellige bruine kroeg en als smaakvol restaurant.

Keuken is Brigittes
sterke wapen!

Beoogd directrice Anne Marion
Cense heeft het er nu al druk
mee: “Er komt heel wat bij kijken
om de officiële museale status
te verkrijgen. Natuurlijk moet er
sowieso een beleidsplan en statuten geschreven worden en een
begroting gemaakt. Maar daarnaast moet je voldoen aan een
Ethische Code en de Governance
Code Cultuur, er moet een veiligheidsbeleid komen, een personeels- en vrijwilligersbeleid, een
collectieplan en een educatieplan.
Op het gebied van beveiliging en
klimaatbeheersing moet je aan
strenge eisen voldoen. Dus ik
praat met museumconsulenten,
vormgevers en collegadirecteuren
om zoveel mogelijk know-how te
vergaren. Het is een uitermate
leerzaam en boeiend traject.”

Ontwerpfase
Van Loenen Martinet beaamt dat
volmondig. “Vergeet niet dat wij
als bestuur nog nooit eerder
een museum hebben neergezet. Het is voor ons een boeiend
leerproces, waarbij we gaandeweg verkennen wat daarbij komt
kijken. Dat laat onverlet dat we
natuurlijk het wiel niet helemaal
opnieuw gaan uitvinden; er zijn
volop mensen die wel veel ervaring hebben en die ons graag
willen helpen en adviseren. Er
ligt een ontwerp dat we op dit
moment zorgvuldig bestuderen.
We gaan pas bouwen als we een

goed doortimmerd en aan alle
eisen tegemoet komend plan
hebben. En dan heb ik het niet
alleen over een bouwplan, maar
ook over een plan voor minimaal
de eerste drie tot vijf jaar voor
wat we willen laten zien, hoe we
het willen laten zien en welke
overige activiteiten we willen
ontplooien op het gebied van
onder meer educatie.”

Verhaal van Zandvoort
Anne Marion Cense wil bovendien dat het HDMZ-museum
een centrale rol gaat spelen in
de cultuurhistorie van Zandvoort.
“We willen middenin de gemeenschap staan, iedereen erbij betrekken, intensief samenwerken
met andere cultuurinstellingen,
verenigingen en bedrijven. We
willen het Verhaal van Zandvoort
vertellen vanuit cultuurhistorisch
perspectief. Maar dan wel op
een manier die jong en oud aanspreekt. Musea worden steeds
meer een audiovisuele ervaring in
plaats van een ruimte met kunstwerken. Een steeds meer toegepaste vorm die ik fantastisch vind,
is Pepper’s Ghost.” Pepper’s Ghost
is een vorm van filmprojectie die
een soort droomachtige geestverschijningen oproept. “Het zou
geweldig zijn om de Zandvoortse
boulevard van rond 1900 met alle
grote, luxe hotels op die manier
tot leven te kunnen brengen”, aldus Cense.

360 graden film
Maar dat is voorlopig nog een
wens voor de toekomst, want
het is een kostbare techniek.
Een wens die al concreet gerealiseerd kan worden is die voor een
ronde filmzaal die het hart van
het museum gaat vormen. Daar
zal non-stop een 360 graden
film over de geschiedenis van
Zandvoort worden vertoond.
De 360 graden filmtechniek is
ontwikkeld door Walt Disney en
toegepast in onder meer Epcot
Centre in Florida. Tegenwoordig
is in het vernieuwde Scheepvaartmuseum ook een 360 graden panoramafilm te zien, De
Zeevaart. Deze werd gemaakt
door het Amsterdamse filmbedrijf Tungsten, die er een Gouden
Reiger (een prestigieuze museumprijs) mee won. Het HDMZ
is in een vergevorderd stadium
om ook de film over Zandvoort
van 1500 tot nu door Tungsten
te laten produceren.

Geen haast
Wanneer het museum geopend
wordt is nog in nevelen gehuld.
Van Loenen Martinet: “Het verbouwde Rijksmuseum zou in
2008 heropend worden. Dat
werd 2012, daar was een hoop
gedoe over. Dus ik ga lekker veilig zitten: in 2018 zijn we zeker
up and running. Maar we hebben geen haast. Het moet goed,
niet snel.”

Behalve een gezellig ouderwets bruine kroeg is ‘t Wapen
nu ook een plek waar je heel goed kan eten. Brigitte (voor
intimi: Bri) legt haar ziel en zaligheid in het maken van de
heerlijkste gerechten. Veel gasten zagen haar in de eerste
plaats als barvrouw, maar inmiddels hebben zij ook ontdekt
dat zij meer kan, namelijk heerlijk koken! Bri: “Ik heb voor het
eerst in de keuken gestaan toen ik een jaar of 18 was. Bij de
toenmalige Barrage aan de Passage. Maar dat was voornamelijk massavoedsel voor de toeristen. Daarna heb ik in een
heleboel andere zaken gewerkt, maar dan in de bediening
en achter de bar. Maar nu in ‘t Wapen is mijn belangrijkste
taak het runnen van het restaurant.”
En dat gaat haar, zo blijkt uit reacties van gasten die er regelmatig komen eten, heel goed af. Bri: “De kaart is simpel, wat
helemaal bij ‘t Wapen past. Daarnaast maak ik elke week een
special, aangepast aan het seizoen of aan een evenement dat
die week plaats vindt. Dat kan iets zijn met vlees of vis. Er zijn
gasten die elke week op de special af komen. Die vinden het
heerlijk om steeds iets anders te eten.” De specials van deze
week zijn huisgemaakte courgettesoep, salade van de week
met bietjes, gorgonzola en amandeltjes en varkenshaasmedaillons met geitenkaas en pikante mangosaus. Dat wordt
weer smullen!
Of je nu alleen komt eten of met een hele grote groep, het
kan allemaal. Bri: “Laatst had ik 40 man tegelijk. Ze konden
kiezen uit twee menu’s. Binnen twintig minuten had iedereen
te eten. En ze vonden het allemaal heerlijk. Dan ben ik best
een beetje trots.”
Bri: “Omdat ik van afwisseling houd, ga ik binnenkort de vaste
kaart verversen met nieuwe gerechten. Je moet je, vind ik,
blijven vernieuwen.”

Paling en makreel roken

Komende zondag (19 juli) wordt er bij ‘t Wapen paling en
makreel gerookt door Zeevisvereniging Zandvoort. Om je
vingers bij af te likken. Verser is niet mogelijk! Om er zeker van
te zijn dat je een palinkje of makreel op je bordje krijgt, kun je
nu bij ‘t Wapen reserveren. Een pondje paling kost € 15, een
makreel € 2,50 per stuk. Dat wordt smullen! De vishappening
begint om 15.00 uur. De opbrengst gaat naar een goed doel.
Meer informatie op de Facebook pagina ‘Wapen van
Zandvoort’.
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Zandkorrels
Te huur gevraagd:
Woning voor
permanente bewoning
voor langere tijd.
± € 1.000,Tel. 06-53367908

....................................................
Te koop: parkeerplaats
in beveiligde
parkeerkelder
in het centrum.
Tel. 06-53250629
....................................................
Voor Zandvoort,
door Zandvoort
Sheila’s Broodjes
Marktdag!
Iedere woensdag maar
liefst 50% korting op alle
koude belegde broodjes.
Uitgezonderd
‘luxe broodjes’.
Ook take away.
Haltestraat 32a
www.sheilasbroodjes.nl
Tel. 023-7433706
....................................................
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen! Het leven
krijgt dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min).
Bij vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com

16 augustus op
de Jaarmarkt:
FOREVER ALOE VERA
producten voor een
goede gezondheid.
Annette ter Heijden
stelt tevens haar
nieuwste kenniskookboek ‘ProefjeRoots’
graag voor. Eerder
producten bestellen?
Bel: 5716511 of mail
info@gezondheidaanzee.nl

....................................................
SHIATSIS
Praktijk in shiatsu
en lichaamswerk
wenst u een fijne zomer!
De praktijk is gesloten
van 28 juli tot 1 november
www.shiatsis.nl
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede
offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.

Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

....................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o. Scherpe
tarieven, vaste
instructeur, innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
BEAUTY BEACH CLUB
ZANDVOORT
Pedicure, beautysalon,
nagelstudio, massages,
healingen, zonnebank,
spraytanning, kapper
en nog veel meer!
Kom gezellig bij ons
langs of kijk voor informatie op onze website
beautybeachclub.nl
Burg. Engelbertsstr.96
06-57016912
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

2 jongens van
19 en 20 jaar zoeken
tijdelijke woonruimte
vanaf half augustus
tot half februari.
In verband met stage
lopen in hotel.
Wie kan ons helpen?
06-53737592

....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en renovatie in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk, badkamers
en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten, anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hoveniersbedrijf Parosa
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

Vaste bezorg(st)er
gezocht
in Bentveld
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en
donderdag) de brievenbus van de buren wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te
bezorgen. Ook ben je ﬂexibel, je denkt graag mee, je
respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat
je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!
Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan!
Bel nu: 06-1139 1478 of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!
• De bezorger krijgt een ﬁetstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging
op maandag
ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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De HEMA in Zandvoort voorziet sinds kort in zijn eigen energievoorziening. Op het
platte dak staan inmiddels 130 zonnecollectoren die bij elkaar voldoende groene
stroom opleveren om de hele winkel en het magazijn te verlichten. Eigenaar Theo van
der Laan is best trots op dit resultaat.

zeven jaar meegaan. Ik schrijf
ze echter in vijf jaar af. Helaas
geeft het rijk geen subsidies
meer. Dus moet ik alle kosten
zelf betalen.”
Van der Laan vindt zichzelf zeker geen milieufanaat, maar
als hij er aan kan bijdragen om
het milieu te helpen dan doet
hij dat zeker. Daarom is hij ook
mede-eigenaar geworden van
een Italiaans bedrijf dat pellets
produceert; dat zijn milieuvriendelijke houtkorrels voor kachels
waarmee gebouwen of huizen
kunnen worden verwarmd.
“Daar zie ik ook wel toekomst
in. De gemeente Haarlem maakt
er onder andere gebruik van”,
weet hij.

Theo van der Laan tussen de zonnepanelen

“Het is een investering die ik
doe omdat ik vind dat ik hierbij
een heel klein beetje bijdraag
aan een groenere wereld. Het is
beter dan al die windmolens die
voor de kust komen. Als meer
bedrijven en mensen iets met
zonnepanelen zouden doen,

zou dat er voor kunnen zorgen
dat er minder windmolens nodig
zijn. Tenslotte hebben we daken
genoeg”, zegt hij.
De zonnepanelen liggen zodanig dat ze zoveel mogelijk
rendement opleveren. “Je zou

Graag stellen wij u voor aan Ghost.
Geen spook maar een hele lieve schat van een hond met humor.
Ghost kan het prima vinden met andere honden, hij gaat achter
katten aan, maar is gewend aan kinderen en is er heel lief mee.
Al is hij redelijk groot, je hoeft nergens bang voor te zijn. Het
is een vriendelijke en aanhankelijke jongen van 6 jaar. Hij trekt
aan de lijn, maar luistert prima als hij los is. Hij houdt ervan
om lekker gek te doen en speelt graag met een bal, ook zwemt
hij wel eens, maar als het te diep wordt is hij snel klaar!
Ghost zoekt lieve mensen die lekker veel tijd met hem doorbrengen.
Bent u dat? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met
deze lieverd! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

zeggen hoe meer zon, hoe
meer opbrengst, maar als het
bewolkt is, hoeft dat niet te
beteken dat de zonnecellen
niet werken.” Verdient hij zijn
investering snel terug? Van
der Laan: “De fabrikant garandeert dat de panelen minimaal

Om nog meer aan energiebesparing te doen, wil Van der
Laan zoveel mogelijk led-lampen
gebruiken: “In de magazijnen
zijn alle lampen led, maar in
de winkel kan dat niet zomaar.
In alle HEMA’s moet het licht
hetzelfde zijn. En led-lampen
geven een andere kleur, meer
blauw. Dus dat mag dan niet.
We blijven echter zoeken naar
led-verlichting die de HEMAnorm benadert, zodat je geen
verschil meer ziet.” Zijn ultieme
droom is om de hele winkel daarmee te kunnen verlichten. “Ik
heb goede hoop dat het binnen
niet al te lange tijd gaat gebeuren”, sluit hij af.

Kids Funpark opvolger van
de kermis op de boulevard
Komende zaterdag start op het Badhuisplein het kleinschalig attractiepark Kids Funpark. Het nieuwe evenement vervangt de kermis die de afgelopen jaren op het
Badhuisplein en de boulevard De Favauge heeft gestaan
en zal tot en met 9 augustus geopend zijn.
Het Kids Funpark heeft een familie-uitstraling met kinderattracties zoals een trampoline,
een octopus, schietkraam en een
carrousel. Het park komt alleen
op het Badhuisplein te liggen.
De boulevard De Favauge wordt
daardoor ontzien.
Naast de attracties worden ook
eetgelegenheden, rustplaatsen
en groenvoorzieningen geplaatst. Het college van B&W
heeft onlangs besloten om het
evenement bij wijze van proef
in 2015 toe te staan. Het Kids
Funpark is doordeweeks geopend van 12.00 uur tot 22.30
uur en op vrijdagen en zaterda-

gen tot 23.30 uur. Iedere zaterdagavond zal om 22.30 uur een
spetterend vuurwerk afgestoken
worden.
De gemeente heeft afspraken
gemaakt met de exploitant
van Kids Funpark. Het geluidsniveau gemeten vanaf de
dichtstbijzijnde woning mag
niet meer bedragen dan 65
dB(A) tot 19.00 uur en 60 dB(A)
tot 23.00 uur. Er wordt geluidsapparatuur geplaatst die het
geluidsniveau continu meet.
Daarnaast wordt de muziek
en het mechanisch versterkte
stemgeluid een half uur voor
sluitingstijd stopgezet.

Veiligheid in
en om huis
Wanneer uw gezondheid
achteruit gaat en uw
kwetsbaarheid toeneemt,
kunnen en willen zorgaanbieders een rol spelen
in het verhogen van uw
gevoel van veiligheid.
In de thuissituatie kunt
u zorg ontvangen van de
wijkverpleegkundige of de
ergotherapeut. De wijkverpleegkundige kan u van
advies voorzien of u doorverwijzen rondom veiligheidsthema’s. Zij heeft onder andere contact met de
wijkagent.
De fysiotherapeut of ergotherapeut ondersteunt u
bijvoorbeeld om voldoende
fit en soepel te blijven door
– met of zonder hulpmiddelen – zoveel mogelijk te
bewegen.Tevens voorkomt
het dat u valt, met alle gevolgen van dien.
Personenalarmering kan
u en uw familie een veilig
gevoel geven, omdat met
een druk op de alarmknop
de hulp kan worden ingeschakeld van professionele
medewerkers. Kunt u zelf
de huisdeur niet openen en
heeft u een afspraak bij u
thuis? Dan kan via een zeer
veilige, van-keurmerk-voorziene sleutelkluis een uitkomst zijn. Een andere mogelijkheid is het installeren
van elektronische deuropeners, die zijn bij vele bouwmarkten te verkrijgen.
En wanneer u thuiszorg
krijgt, wilt u zeker weten
dat de persoon die voor
uw deur staat ook daadwerkelijk een zorgverlener
is; want helaas komt in
het nieuws met regelmaat
voorbij dat ouderen worden beroofd door een persoon die zich voordoet als
thuiszorgmedewerker. Bijna alle thuiszorgmedewerkers
dragen een pasje ter
legitimatie bij zich.
Vraagt u er alstublieft naar wanneer
zij bij u langs komen.

Gré Wiskerke-Hulshof
divisiemanager Amie

HEMA Zandvoort ‘groen’ bezig!
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ZO MOOI KAN EEN FIETS LOPEN. DOE JE VOORDEEL MET DEZE AANTREKKELIJK
GEPRIJSDE ELEKTRISCHE FIETSEN VAN GIANT.

GOED BEOORDEELD DOOR DE
CONSUMENENBOND!

TOT WEL 250 KILOMETER*
2 ACCU’S (VAN 400WH)
COMPACTE, STILLE MOTOR

ijsd!

Zeer scherp gepr

€ 2.399

stas
Gratis FIet
,95
t.w.v. € 69
Ease-E 1

Innovatieve sensoren voor de trapondersteuning, eenvoudige bediening en een automatische
kettingspanner: de Giant Ease-E rijdt heerlijk soepel.
Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met rollerbrake
remmen en verende voorvork en zadelpen voor
extra comfort. Met uniek dubbele accu systeem
(800 Wh) voor een actieradius tot 250 km*

26,4 kg (excl. accu)

Gewicht:
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De Giant Ease-E met compacte, stille voornaafmotor biedt veel
fietscomfort. Deze fiets voelt zich thuis in de stad, maar ook
daarbuiten.

€ 250 inruilkorting!
van € 1.999

€ 1.749

Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met rollerbrake remmen
en verende voorvork en zadelpen voor extra comfort.
400 Wh accu voor een actieradius tot 120 km*
250
250
Gewicht:
23,9 kg (excl. accu)
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*De opgegeven afstand geeft een indicatie van de maximale actieradius onder de meest gunstige omstandigheden. De gecommuniceerde adviesprijzen zijn exclusief afleverkosten en eventuele verwijderingsbijdragen. Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Giant houdt zich echter het
recht voor specificaties, prijzen, leverbaarheid en kleur zonder aankondiging te wijzigen. Druk- en spelfouten voorbehouden. De voorraad op de winkelvloer van de Giant-dealer kan afwijken met afgebeelde producten in de folder. De acties met fietsen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en hiervoor geldt
op = op! Acties zijn geldig vanaf 22 juni tot en met 4 juli 2015.

NU VOORDELIG
ELEKTRISCH
OPSTAPPEN.
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De naam ‘Jeroen’ verraadt direct het familiegevoel wat je bij het strandpaviljoen ervaart. In 1991 is Jeroen samen met zijn vader de strandtent begonnen
en twee jaar later is Hanneke (de vrouw van Jeroen) erbij gekomen. Dit sterke
familiegevoel vertaalt zich ook door naar het publiek wat je bij Jeroen ziet:
generatie op generatie blijven terugkomen op nummer 20 aan de centrale
boulevard, op steenworp afstand van het station. En niet alleen families van
Nederlandse bodem, maar ook veel Duitse en Franse families weten Jeroen
te vinden.
Paviljoen Jeroen
Boulevard Barnaart 20
Tel. 023-5716994
info@paviljoenjeroen.nl
paviljoenjeroen
www.paviljoenjeroen.nl

Dit resulteert in een gemoedelijke en vriendelijke sfeer. Deze gemoedelijkheid gaat
bij Jeroen zelfs nog een stapje verder. Ze staan er altijd voor open om zich in te
zeen voor de maatschappij. Zo is Maarten, een vriendelijke jongen die in
Haarlem onder begeleiding woont, al 16 jaar werkzaam bij Jeroen.
Ook de inrichting bij Jeroen is een leerlijke weerspiegeling van verschillende
generaties. Enerzijds een nieuw en professioneel ingericht paviljoen, maar
anderzijds is het paviljoen gevuld met giften van moeders, oma’s, opa’s en
vrienden. Van oude zwart wit tv’s en piano’s tot antieke naaimachines. Wauw!
En wat Jeroen heel bijzonder maakt is het ‘semi-selfservice systeem’ waarmee ze
werken. Gasten kunnen binnen zelf hun drankjes en iets te snacken pakken. Maar
wachten op een heerlijke maaltijd dat hoeft niet, want dat wordt gewoon lekker
aan tafel gebracht. De kaart laat een internationale keuken zien, waarvan de
meeste gerechten zijn bereid op ‘the big Green Egg’. En ze maken zo veel mogelijk
zelf, van marinades tot heerlijke gembertaart.
De slogan waar Paviljoen Jeroen voor staat komt van Jeroen zijn vader en past
goed bij strandpachters die al 24 jaar op het strand leven: ‘blijf van de zon houden’.
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Column

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10 jarige bestaan van De Zandvoortse Courant blikken wij regelmatig terug in de
tijd om te kijken wat er tien jaar geleden in de krant stond. Deze keer is de keus gevallen
op het artikel ‘Raadhuisplein centraal in tentoonstelling’ uit de krant van week 23 2005.

In de Zandvoortse Courant
uit 2005 werd al een melding
gemaakt van een herinrichting van het Raadhuisplein.
Op de tentoonstelling in het
Zandvoorts Museum stond
het Raadhuisplein centraal en
dat was een voorbode voor
wat de plannen zijn. Verder
staat er in het artikel te lezen
dat ‘in de afgelopen jaren de
gemeente stap voor stap delen van het centrum opnieuw
heeft ingericht en dat dit najaar
het Raadhuisplein aan de beurt
is’. Ook het definitieve ontwerp
voor de komende vernieuwing
was op maquette te bekijken.

Na 10 jaar nog
steeds actueel
Het is nu 10 jaar verder en wat
zijn er in die 10 jaar zoal met
de plannen gebeurd? In 2009
werd een bestemmingsplan
aangenomen dat bebouwing op het Raadhuisplein

mogelijk maakt. GroenLinks
was hier op tegen omdat de
bouwmogelijkheden te massaal zouden zijn naast het monumentale raadhuis. In een
publicatie geven zij aan dat al
geruime tijd bij het gemeentebestuur de wens bestaat om
nieuwbouw te plegen op het
Raadhuisplein.
Achter de schermen werkte de
gemeente sinds 2010 nauw
samen met LG-projecten aan
concrete bouwplannen. Het
B&W-advies (een ambtelijke
voorkeursoplossing) ging
voorbij aan het bestemmingsplan 2009 en raadde de meest
massaal mogelijke bebouwing
aan. Bij de rotonde bleef dan
nog net iets meer dan 2 meter
stoep over. Volgens het college
was nog niets beslist en zou
de raad betrokken zijn bij alle
ontwikkelingen. Er zijn door
de projectontwikkelaar in de
tussentijd 4 varianten van bebouwing voorgelegd bij de gemeente. Deze variëren van een

beetje bebouwing binnen het
bestemmingsplan (variant 4)
tot massale bebouwing buiten
het bestemmingsplan (variant
1). Bij variant 1 verdwijnt het
plein vrijwel volledig en wordt
het Raadhuis behoorlijk ingemetseld. In het B&W-advies werden variant 2 t/m 4 afgeraden
vanwege negatief financieel
resultaat en omdat ze ‘vanuit
stedenbouwkundig oogpunt
niet voldoen aan noodzakelijke
kwaliteit en volume’.

Verandering is vaak
geen verbetering
Op de toenmalige maquette
stond in het midden van de
rotonde een boom. Deze grote
boom is ooit geplaatst maar is
vervolgens verhuisd naar Oud
Noord. Inmiddels staat er nu op
de rotonde de muziektent oftewel de ‘parkietenkooi’. Die zal
dan, als de plannen voor variant ‘volbouwen’ doorgaan, verplaatst moeten worden. Daarbij
gaat men voorbij aan de waarde van een open ruimte, dat de

mogelijk biedt voor ontmoeting, ontspanning en vermaak,
waar gezellige activiteiten zoals
onder andere Koningsdag en
de Sinterklaasintocht worden
gehouden.

Planning project 2015
Voor de nieuwbouw op het
Raadhuisplein zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden reeds vastgesteld.
Deze zijn opgenomen in het
bestemmingsplan Centrum.
Beoogd is realisatie in aansluiting op de oplevering van
het LDC project. Echter de definitieve uitvoering wordt pas
gerealiseerd wanneer het LDC
helemaal klaar is. Dan wordt er
tegen de omstreden ‘muur van
Graftdijk’ bebouwing gesitueerd met plaats voor terrassen
en winkels. Wanneer het plan
wordt uitgevoerd is nog duister en in ieder geval is het in de
afgelopen 10 jaar bij plannen
gebleven. In 2025, als wij nogmaals terugblikken, weten wij
mogelijk meer.

Plan Raadhuisplein uit 2005

Nieuwe voorzitter voor Rotaryclub Zandvoort
Robin Homoet is vorige week in strandpaviljoen PlaZand
Florian Harder opgevolgd als voorzitter van de Rotaryclub Zandvoort. Zoals te doen gebruikelijk is Harder een
jaar voorzitter van de lokale serviceclub geweest en Homoet staat hetzelfde te wachten.
Harder memoreerde in zijn afscheidsspeech dat de Rotary
belangrijk is voor zijn carrière.
Hij is als lid van de club al jong
te gast geweest bij gezinnen
in de Verenigde Staten, Spanje
en Colombia. Hij heeft zijn

inter nationale baan bij
Heineken er mede aan te danken. Hij geeft de voorzittershamer met een gerust hart over
aan Robin Homoet, die al een
poosje meedraaide als beoogd
voorzitter.

Robin is een enthousiaste ondernemer die de activiteiten
van de Rotary volledig onderschrijft. Hij memoreerde in zijn
weerwoord dat Rotaryclub
Zandvoort een kleine hechte
club is in het district, maar wel
een zeer actieve. Dat geeft verplichtingen en hij zou graag
zien dat er in het komende
jaar enthousiaste dames en
heren zich tot de Rotaryclub
Zandvoort aangetrokken voelen. Daar gaat de Rotaryclub

aan werken om dan met elkaar
de vele goede doelen te blijven
ondersteunen.

De weg weten
Mannen weten altijd de weg.
Correctie: mannen denken altijd de weg te weten. Het is een
eeuwenoude veel beschreven
feitelijkheid. Voorzichtig vraag
ik vooraf of hij dit keer werkelijk
weet hoe we moeten rijden op
de fiets richting onze afspraak
in Haarlem Zuid. Ja, nu weet
hij het. Tot aan Bloemendaal
gaat het goed. Maar enige
twijfel begint toe te slaan. Hij
rijdt al enige tijd zo’n 10 meter
op mij vooruit, een teken van
Neanderthaler oer aanwijzing
voor beschermingsdrang? Of
toch om daarmee te bewijzen
dat hij het weet. Fier, voorop,
mij de weg wijzend. “Nee, we
moeten hier omkeren”, hoor ik
vanuit de verte, terwijl hij zijn
stuur rap omgooit. Waarom blijf
ik er keer op keer in geloven,
terwijl ik weet dat het zo zal aflopen? Maar druk maken is er
niet bij. Het is prachtig weer. Het
is tegen vijf uur en nog steeds
bedrukkend warm. Een briesje
maakt het heerlijk aangenaam.
Een hilarisch moment wanneer
een stoere blauwe sportauto
ons vanuit het niets passeert,
met een strak in het pak geklede bruidegom die twijfelend
voor een kleine T-splitsing staat
en plots toch zijn richtingsaanwijzer naar rechts aanzet. De
bruid, met elegante sluier die
zachtjes achter haar zwartlederen kuipstoel wappert, duikt abrupt in haar iPhone. Het is een
koddig gezicht. Zal de weg weten het eerste struikelblok zijn
in hun zojuist beloofde liefde
aan elkaar?
Mijn persoonlijke Tom-Tom
houdt zich groots en rustig dit
keer. Er heilig van overtuigd dat
hij de plek zelf gaat vinden. We
zijn er één keer eerder geweest.
“Het moet hier ergens zijn”, wijst
hij naar het kleine plein. Het is
waar. Ook hij leert. Hij vraagt,
zonder drama en mokken, zowaar de weg en binnen twee
minuten bereiken we de gewenste plek. Chapeau voor de
wending.
Eenmaal terug in Zandvoort
horen we in de verte de laatste klanken nagalmen van het
‘Dancing in the Street’ event in
het dorp. Als de klok niet al
half één had aangegeven,
waren we zeker nog even
aangesloten. Die weg kunnen we dromen tenslotte.

Mandy Schoorl

Tentoonstelling
Raadhuisplein
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2015

Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 28 en
de verdere in week 28 door het college genomen besluiten
zijn in week 29 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Thorbeckestraat 19, plaatsen dakkapel voorzijde, ingekomen 03 juli 2015, 2015-VV-107.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen
kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter
inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In
die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan Organisatiebureau Soe voor de vlooienmarkt die plaatsvindt op het
Circuit Park Zandvoort op zondag 26 juli 2015 van 09:00 uur
tot 16:00 uur.

Verkeersbesluiten

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

2 juli 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/
RO/2015/06/001911 voor een Gereserveerde Gehandicapten
Parkeerplaats (GGP) in de Patrijzenstraat. Het verkeersbesluit
houdt in dat een parkeervak in de Patrijzenstraat wordt gereserveerd voor één voertuig. Hierdoor mogen andere voertuigen van deze parkeerplaats geen gebruik maken.

Zandvoort:
• Max Euwestraat 57, plaatsen dakkapel voorzijde, verzonden 9 juli 2015, 2015-VV-089.

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

 023-5730962
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Bezwaarschriften

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Autosport - DTM

Golf - KLM Open

BMW grote winnaar DTM Zandvoort
Zandvoorter Marco Antheunisse is al jaren verslaggever
bij Autosport.nl. Wat hem opviel was dat de rijders die
bij de Zandvoortse DTM-races de ‘pole position’ hadden,
zelden als eerste de streep halen. Uitzonderingen bevestigen de regel want afgelopen zondag wist de Portugees
António Félix da Costa vanaf ‘pole’ wel de winst te pakken. Daarmee trad Da Costa in de voetsporen van Mattias
Ekström die dit kunstje ook wist te flikken. In de vijftien
jaar dat de DTM nu op Zandvoort actief is, kwam het maar
drie keer voor dat de ‘polesitter’ de winst pakte.

dag eerder geen toevalstreffer
was. Audi-coureur en koploper
Jamie Green had een teleurstellend weekend. De Brit kwam
er in de beide races niet aan te
pas. Bovendien zag hij zijn voorsprong slinken, omdat Ekström
hem naderde tot vijf punten.
Maar ook Ekström was niet in
goeden doen. “We hadden een
probleem tijdens de warming
up, dat niet bijzonder behulpzaam voor de kwalificatie was.
De 16e plaats op de grid was het
resultaat en dat is natuurlijk niet
de beste positie om te beginnen. Vanuit dat oogpunt kan ik
blij zijn met het resultaat”, aldus
de Zweed na afloop.

Golflegende Tom Watson
komt naar Zandvoort
Een van de grootste golfers aller tijden maakt dit jaar zijn
debuut op het KLM Open, dat van 10 tot en met 13 september gespeeld wordt op de banen van de Kennemer Golf &
Country Club (KG&CC). Niemand minder dan achtvoudig
majorwinnaar, de Amerikaan Tom Watson, gaat een gooi
doen naar de open titel van Nederland. Ook Joost Luiten, de
kampioen van 2013, behoort tot de deelnemers.

Formule 3

Winnaar Felix Da Costa is uitzinnig van vreugde | Foto: Chris Schotanus

Het was afgelopen weekend
BMW wat de klok sloeg op het
Zandvoortse circuit. In de eerste
race, op zaterdag, ging de winst
naar de Duitser Marco Wittmann.
De regerend kampioen rekende
bij de start al af met Farfus die
niet al te best weg kwam. In
deze race viel Da Costa ook al
op, want in de slotfase maakte hij
het Wittmann behoorlijk lastig.
De eerste zeven plaatsen gingen
naar het Beierse automerk. Bijna
had de Brit Gary Paffett met een
Mercedes dat verstoord, maar
hij elimineerde zichzelf door zijn
frustraties de bovenhand te laten
voeren. Hij kon Farfus niet voor-

bij en maakte een uitstapje. Met
dat uitstapje, in het Scheivlak,
vergooide de meervoudig winnaar op Zandvoort zijn kans op
een hoge notering. “Ik wist dat
constantheid de sleutel tot succes zou zijn en dat ik dat alleen
waar kon maken met goede posities aan het einde van de race.
Helaas is dat niet gelukt”, gaf hij
als verklaring na afloop.

Zondag
In de tweede race, op zondag,
was het Da Costa die vanaf het
begin de touwtjes stevig in
handen had. De Portugees liet
zien dat zijn tweede plaats een

In de Formule 3 beleefde het
Ne der landse Van Amersfoort
Racing, met de Monegask Charles
Leclerc, een uiterst teleurstellend
weekend. Op de opmerking dat
het niet het weekend was voor
zijn team, reageerde teambaas
Frits van Amers foort met de
woorden: “Dat is nog een understatement.” Juist Leclerc zag
zijn 42,5 punten voorsprong op
de Italiaan Antonio Giovinazzi
slinken en is zijn koppositie
na dit weekend kwijtgeraakt.
Giovinazzi won de eerste race,
Felix Rosenquist uit Zweden en
Formule 3 veteraan de tweede en
Markus Pommer de derde. Vooral
de laatste kreeg hulp van een rijder met Nederlandse ‘roots’. Chris
van de Drift, die de meesten nog
kennen uit de Formule BMW en
A1GP voor Nieuw Zeeland, deed
de coaching voor Pommer het
afgelopen weekend.

Tennis

Internationaal succes voor Melissa Boyden
Het Zandvoortse tennistalent Melissa Boyden (12), die onlangs met haar TCZ-team Nederlands Kampioen werd, heeft weer van zich laten spreken. Begin deze maand heeft ze een
internationaal toernooi in Frankrijk gewonnen, zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Melissa met haar eerste prijs

Boyden was succesvol op de
Ouatt World Finals in La Baule,
een toernooi voor tennissers
die in 2004 geboren zijn. In de

finale versloeg ze Sarah Rhallab
uit Marokko en daar had ze best
wel wat moeite mee. Ze won uiteindelijk met 7-6 6-4.

Ook won Boyden het dubbelspel,
tegen dezelfde Marokkaanse
tegenstandster die met een
Belgische een koppel vormde.
Samen met haar Franse partner Emy Boulin trok Boyden de
dubbelfinale met 6-2 6-2 naar
zich toe. De eerste prijs, een trainingskamp in Nice (Fr.), ging dus
naar Nederland en Frankrijk. In
de zomervakantie speelt Melissa
Boyden twee 4 sterren-toernooien, in Haren en Alphen. De nationale kampioenschappen staan
vanaf 2 augustus voor haar op
de agenda.

Toernooidirecteur Daan Slooter

Voor toernooidirecteur Daan
Slooter was het een lang gekoesterde wens om Watson naar
het KLM Open te halen. “Hij is
een van de grootste golfers van
onze generatie en misschien
wel de beste speler op linksbanen ooit. Dit was waarschijnlijk
ook de laatste kans om hem op
een van onze mooie golfbanen
te laten spelen, waar hij de
jonkies nog wat kan leren”, zei
Slooter tijdens een persbijeenkomst op de KG&CC. Watson
kijkt uit naar zijn bezoek aan
Nederland en zijn debuut op
het KLM Open. “Ik heb al veel
goede dingen gehoord over het
toernooi en met name over de
Kennemer. Ik houd van spelen
op linksbanen en hoop dat mijn
ervaring hier bij van pas komt”,
zei Watson.
De Nederlandse golfliefhebbers
mogen zich ook weer verheugen op de deelname van Joost
Luiten, de beste golfer van ons

land. De kampioen van 2013, en
enige Nederlandse speler op de
European Tour, eindigde vorig
jaar vijfde en is erop gebrand om
het succes van twee jaar geleden
te herhalen. Naast Watson en
Luiten is de komst van een aantal andere grote namen ook al
zeker. Publiekslieveling en kanshebber Miguel Angel Jiménez is
weer van de partij, net als Robert
Karlsson en Andy Sullivan.
Sullivan won vorig jaar bij een
hole-in-one in de laatste ronde
van het KLM Open een ruimtereis. Onlangs heeft hij bekend
gemaakt dat hij de prijs niet
zal verzilveren. “Ik moet mij helemaal focussen op het golf en
kan de (lange) voorbereiding
voor een ruimtereis geen voorrang verlenen”, zei hij. De oudste zoon van een andere golflegende, Seve Ballesteros, heeft
een wildcard van de organisatie
gekregen en zal dus eveneens in
Zandvoort te zien zijn.

Adverteerders
Administratiekantoor K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Auto Strijder/ Texaco
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Pension te huur
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Eric Zorgt
Fietswereld Zandvoort
Greeven Makelaardij
IJzerhandel Zantvoort
Ineke Smit Uitvaartverzorging
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11

Safari Club
Pluspunt/ Boomhut
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Jeroen
Strandpaviljoen Thalassa
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Wapen van Zandvoort
Zorg Service Zandvoort
Tea Chocolate & More
Het Pakhuis
Pico Bello
Direct Account
Kaashuis Tromp
Café Neuf
KVV Grafische Vormgeving
15

‘Zandvoort, ik wil je wel bekennen,
dat ik zo veel van je hou…!’
Ja, wij kunnen het wel uitzingen:

zo trots zijn wij op onze verkiezing tot

Schoonste Strandpaviljoen van Nederland.
Schoon paviljoen, schoon strand, …
schoon uitzicht, schone energie…?

Wacht eens even, hier dreigt iets he-le-maal mis te gaan!
Wij willen geen ‘IJzeren Gordijn’ met knipperlichten voor
onze neus, al vanaf het begin hebben wij ons tegen die plannen
verzet. Honderden Eiﬀeltorens, vlak voor onze mooie kust,
tot wel 200 meter hoog! Je moet er toch niet aan denken.
Zonsondergangen voor altijd achter de tralies…
Dat is toch helemaal niet nodig?
Zet ze achter de horizon! Dan is groene energie pas met
recht schone energie!
Het verder in zee plaatsen van de windturbines kost éénmalig iets meer dan begroot.
Maar de ﬁnanciële gevolgen voor onze kustgemeentes zijn blijvend en niet te overzien!
Gelukkig is het nog niet te laat. We krijgen namelijk nog één kans om minister Kamp
tot andere gedachten te brengen. Grijp die kans en laat van u horen. Kom bij ons
langs en teken de petitie voor plaatsing uit het zicht (locatie IJmuiden Ver).
Beste mensen, samen staan we sterk. We kunnen het gewoon niet laten gebeuren!
Huig Molenaar Sr.

Strandpaviljoen 18 • Boulevard Barnaart
Zandvoort aan Zee
T 023- 571 5660
www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl
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Strandpaviljoen 19 • Boulevard Barnaart
Zandvoort aan Zee
T 023 571 2633
www.ahoi.nl • info@ahoi.nl
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Helaas
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Picknicktafels
en bloempotten
niet gedoogd

Kiosk

11

Ondernemers
willen de proef
verlengen

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

15

Boek

Golf

Zandvoort heeft
historische band
met Wijk aan zee
oplage 9.500 exemplaren

Delegatie Chinezen in Zandvoort

Zandvoort Open
ditmaal door
dame gewonnen
www.zandvoortsecourant.nl

Kids Fun Park geopend

Afgelopen maandag was een delegatie Chinezen in Zandvoort voor een tegenbe-

Vorige week zaterdag is het eerste Kids Fun Park in

zoek aan burgemeester Niek Meijer, die voorzitter van de Vereniging Nederland –

Zandvoort geopend. In tegenstelling tot de kermis

China is. Meijer was in april van dit jaar in zijn hoedanigheid als voorzitter op be-

van de afgelopen jaren, staat het kinderparadijs al-

zoek geweest in de stad Zaozhang, in het verre oosten van het immense land.

leen op het Badhuisplein. De bewoners van de boulevard De Favauge hebben op deze manier minder last
van de attracties.

Deze Chinese wens staat voor een langdurige en gezonde kennismaking

Zaozhuang is een stadsprefectuur in het zuiden van de noordoostelijke provincie Shandong

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

27 juli alweer
11 jaar actief in
Zandvoort en omsteken

Fun Park

Kwamen die Chinezen
niet gewoon
de kermisartikelen
bevoorraden?

in de Volksrepubliek China. De
stad grenst in het noorden aan
Jining, in het oosten aan Linyi
en in het zuiden aan de provincie Jiangsu. De 12 leden van
de delegatie werden door de
burgemeester en wethouder
Gerard Kuipers hartelijk welkom
geheten op het raadhuis. Na het
uitwisselen van beleefdheden
kreeg Kuipers het woord. Hij
vertelde het een en ander over
onze woonplaats en deed dat
met ondersteuning van een promotiefilmpje over Zandvoort.
Vervolgens was het de beurt aan
een van de leden van de delegatie, die van alles vertelde over
de grote stad Zaozhuang met
3,5 miljoen inwoners. Omdat
de Chinezen geen Nederlands
of Engels spreken, en de
Nederlanders geen Chinees,
werd alles tijdens de bijeenkomst door een tolk vertaald.

De bedoeling van het tegenbezoek is de kennismaking
te hernieuwen en eventuele
handelscontracten te sluiten.
Daartoe waren onder andere
twee ontwikkelaars voor de
gemeente Hoorn aanwezig en
COO van Circuit Park Zandvoort
Erik Weijers hield een toespraak
over de Zandvoortse racebaan.
De burgemeester werd door
de leider van de Chinezen
uitgenodigd om op korte termijn opnieuw een bezoek aan
Zaozhang te brengen, maar
die uitnodiging moest Meijer
wegens een te drukke agenda
afslaan. In de middag brachten
de dames en heren een bezoek
aan het Zandvoortse duinencircuit, waarna afscheid werd genomen van elkaar. Zandvoort
had zich uitstekend gepresenteerd aan het verre Oosten van
China!

Funworld is een feest voor kinderen

Het Kids Fun Park is in de plaats
van de jaarlijkse kermis gekomen. Dezelfde organisatie had
het, in overleg met de bewoners en de gemeente, zelf voorgesteld. Om de bewoners tegemoet te komen wordt de muziek
beperkt tot 65 dBa en wordt de
muziek een half uur voor sluiting
van het park uitgezet.
De kinderen van Zandvoort,

vooral de wat jongere, kunnen
zich helemaal in dit fun park vinden. Zo zijn er allerlei attracties
die speciaal voor hen zijn geselecteerd. Elke zaterdagavond is
er tevens een vuurwerkshow op
de boulevard. Vanaf het strandgedeelte voor de Rotonde wordt
dan, zo rond half elf in de avond,
vuurwerk afgestoken. De eerste
vuurwerkshow, afgelopen zaterdag, was prachtig.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Welke (gemeente)bomen zijn er in 2015
gekapt of moeten worden gekapt?
Zie pagina 12
Gemeente Zandvoort
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Waterstanden
Alle bloemen
Alle lieve woorden
Alle kaarten

Onze lieve broer, zwager en oom is toch nog plotseling
overleden

Cornelis Willem Dorsman

Rondom het overlijden van

† Noordwijkerhout
14 juli 2015

6 januari 1947

(wicked jazz sounds)
dj guzz | mike van loon
roberto davinci

shoe-art | massage | and many more...
tickets -incl. free Gin&Tonic- € 10,00 - limited early yoga ticket incl. lunch € 30,00
ajuma - paulus loot boulevard 2 - zuidstrand - zandvoort
www.ajuma.nl/summerfestival
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Correspondentieadres:
Johan Dorsman,
Boulevard Paulus Loot 43
2042 AD Zandvoort
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04.25
05.05
06.05
07.06
08.16
09.26
10.45
11.45

08.55
09.35
10.40
11.45
12.53
14.06
15.00
15.42

00.25
01.36
02.29
03.18

86x46 mm
85x50 mm

Na 17 jaar is de tijd dan eindelijk
aangebroken;

Op 1 aug. 2015 worden de
trouwgeloftes uitgesproken!
Mocht je het leuk vinden om het te zien;
Het zal zijn om 14:00 uur
86x46 mm
bij Beach Club Tien!
Gerben Kraaijenoord & Wendy Drommel

Drie gangen
keuzemenu:
€ verzekering
26,50 p.p. verzorgen
Ongeacht uw

Mijn lieve man, onze stoere vader
en trotse en coole opa

Frans Castien

UIT VA ART VERZORGING

wordt 26-7-2015

72

wij de uitvaart zoals u wenst.

Tartaar
van haring,
bietjes en ui
tel.: 023
- 532
60 13 rode
www.troupin.nl
of
Dungesneden kipfilet met groene pesto

❖
Mosselen met kreeftenbouillon en pancetta
of
Thai beef salade van ossenhaas

85x50 mm

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

1 6 . 5 6 20.35
1 7 . 2 4 22.15
1 8 . 1 4 23.16
19.24
20.35
22.15
23.21
23.55

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Overlijden melden?

zoals u wenst. www.troupin.nl

phil horneman

JULI

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Ab en Rie Koning
Ot en Jessica
Ongeacht
waar u verzekerd bent
Joshua, Donna
kunnen
wij
uitvaart verzorgen
Thijs, Jelle,deSiebe

GOSTO
tenfold

Joke
Ivo en Manon
Rick en Annelore

Zijn fanclub:
Alex en Esmée
Melvin en Isabella

Veel te vroeg van ons weg gegaan

DJ’s

early yoga | sushi bar | OYSTERBAR | asian ﬁngerfood

Ferdinand Dorsman in dierbare herinnering
Max en Arend

Heb je voortaan lieve E
altijd windje mee

live

whiskey bar | Gin & tonic bar | healthy shakes

Dank daarvoor.

Johan en Anky Dorsman - van den Bree
George en Charly

Zeilend
tussen
sterren
Wij zijn 24
uur per
dag bereikbaar.
tel.: 023en
- 532
13 www.troupin.nl
met 60
onbekende
koers

10:30 - 22:00

FRIDOLIJN

hebben ons enorm gesteund.

Marie en Wout Hobé - Dorsman
Marie-Ann, Chris en Anthony

Erik

saturday 25-07

FEIERTAG

Ton van Veenendaal

- Kees ô Haarlem

music | food | drinks | beach hideaway

❖
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Overlijden
melden?
Brownie
met limoen sorbetijs

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532
60 13 www.troupin.nl
Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

65 jaar!

89x60 mm
Overlijden melden?

Erika

Wij
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
tel.:
023 - 532 60 -13
www.troupin.nl
info@
uitvaartverzorgingerika.nl
www.uitvaartverzorgingerika.nl

Burgerlijke stand
10 JULI – 17 JULI 2015
Overleden:
Führhop, Erik geb. 1961
de Vries, Klaas, geb. 1947
Hilders,
Jan, geb.waar
1929 u verzekerd bent
Ongeacht
van kunnen
der Kroon,wij
geb.de
vanuitvaart
Duijn, Jansje
Jacoba geb. 1934
verzorgen
Petersen,
Lyda, geb.
1934
zoalsRenna
u wenst.
www.troupin.nl
van Harsselaar, geb. Jansen, Johanna Maria, geb. 1952
Berkhout, Arnold, geb. 1921
Dolstra, Sietze, geb. 1946
Strijder, Klaas, geb. 1947
Morriën, geb. Hazebroek, Olga Cato Sara, geb. 1919
Driehuizen, geb. de Groot, Garry Johanna, geb. 1927
Bouman, geb. Friderichs, Maria Cornelia, geb. 1919
2

Gefeliciteerd en nog vele jaren.
Liefs

, Alie en je (klein)kinderen

85x124 mm

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie
Agatha
89x60St.
mm
10.00 uur pastor N.C.J. Kerssens
www.boazparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor Th.W. Duijves
www.boazparochies.nl

Evangelische Gemeente “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken , Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

Even voorstellen...
Annet Peetoom
Een overlijden is vaak een “kwetsbaar”
moment: het raakt ons diep en brengt ons
bij de kern van ons bestaan. De kwetsbaarheid van het leven wordt dan ook
zó zichtbaar. Dit is een van de dingen die mij zo fascineert als
uitvaartbegeleidster. En beïnvloedt mij in de manier waarop ik
nabestaanden begeleid bij een afscheid. Elk mens is uniek. De
waarde van het afscheid nemen ligt voor mij dan ook in het zoeken
naar mogelijkheden die deze uniekheid benadrukken. Wensen die
ongebruikelijk zijn en onuitvoerbaar lijken, zijn het onderzoeken
waard en kunnen bovendien veel creativiteit losmaken. Graag geef
ik u de ruimte en vrijheid in uw keuzes. Ik help u om uw wensen te
verwezenlijken door met hoofd en hart aanwezig te zijn. Met oog
voor detail, tijd en rust en een goed team van betrokken collega’s
wil ik me graag inzetten voor een passend afscheid. Samen met u,
uw familieleden en vrienden.

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
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Gemeente en ondernemers
maken tussenbalans op

Strandpaviljoen The Spot was afgelopen weekeinde in-

Tot 2 augustus staan vijf kiosken op de boulevard tus-

gericht als strandcamping. Na het proefdraaien vorig jaar

sen Bouwes Palace en het Badhuisplein. In deze pop up

had de gemeente vergunning verleend om daar een uniek

winkeltjes verkopen Zandvoortse ondernemers hun toe-

kampeerweekend te houden. Wel moest aan strenge ei-

ristische producten. Het is een proef om te kijken of het

sen worden voldaan, speciaal op het gebied van veilig-

een toeristische meerwaarde heeft. Uit een tussentijdse

heid. Het strandfestijn was bedoeld voor watersporters,

evaluatie blijkt dat de meeste reacties van bezoekers, be-

al dan niet met hun gezin. Maar ook diegenen die alleen

woners en ondernemers positief zijn.

wilden relaxen waren welkom.

Sommige kiosken waren afgelopen weekend gesloten | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop
Strandcamping bij The Spot

Er stonden meer dan tien campers en 21 tenten op het strand.
Het geheel oogde als een gezellige
ongedwongen Franse camping,
waar je van de zon en de zee kon
genieten, barbecueën en rond een
kampvuur met elkaar praten en
zingen. De deelnemers kwamen
niet alleen uit de regio, maar ook
uit Groningen en Brabant. Er was
zelfs een stel dat hier vorig jaar
smoorverliefd was geworden met
als resultaat een liefdesbaby, die
hier nu kennis maakte met haar
verwekplek.
Het kampeerweekend werd begeleid door Rob Stelwegen. Hij
had de organisatie in handen en
deed dat vol overgave. Hij hielp
iedereen met het zoeken van de
ideale plek. “Ik heb zeven jaar bij
The Spot gewerkt, maar nu ben
ik havenmeester in Naarden. Voor
dit evenement kom ik echter
graag terug naar Zandvoort. Het
is zo leuk. Alle deelnemers konden
hier overdag actief zijn in zee. Je

kon surfen, kiten, suppen, lessen
nemen of meezeilen in een catamaran. En ’s avonds werd de trek
gestild bij een heerlijke barbecue
en daarna zocht iedereen elkaar
op om gezellig bij te kletsen en te
genieten van muziek tijdens het
kampvuur”, weet hij.
De ‘campingbaas’ kijkt met een
goed gevoel terug op dit evenement: “Het weer zat dit keer helemaal mee. Op de eerste dag,
de vrijdag, stormde het keihard.
Het was een hels karwei om de
tenten op te zetten. De kiters onder de kampeerders daarentegen
werden op hun wenken bediend.
Op zaterdag kregen de surfers
alle ruimte, de wind was een stuk
minder maar de golven waren er
nog. Zondag klaarde het, na een
kleine regenbui in de ochtend, ’s
middags op. Ook toen was er veel
wind, waardoor er nog naar volop
kon worden gekite en gesurft. Zo
was het voor de kampeerders drie
dagen lang feest op het strand.

“Een geslaagd idee”, “Dit hoort
op de boulevard”, “Dit is een van
de leukste try-outs van de laatste
jaren”, “Het zand met helmgras
maakt het helemaal af” en “De
gemeente is goed bezig”, zijn reacties die zoal te horen zijn. Ook
de uitleen van boeken bij de VVV
kiosk, ‘Lezen aan Zee’, blijkt een
regelrechte hit.
Suggesties voor de toekomst zijn
er natuurlijk ook. Kinderspelletjes,
kunstenaars aan het werk, een
koffiecorner en een kiosk met

‘smoothies’ of verse producten
worden genoemd. Ook zijn er al
verbeterpunten te noemen. Bij
slecht weer zitten de ondernemers met praktische problemen.
De kiosken zijn klein, alle koopwaar moet buiten worden uitgestald en regent soms nat of waait
weg bij harde wind. Door onstuimige dagen in de afgelopen weken, zijn de kiosken daarom soms
ook niet open geweest. Om die
reden wordt er nu gekeken of de
proef met een aantal weken kan
worden verlengd.

Minder straatmuzikanten
Op verzoek van ondernemers in het centrum was de regelgeving voor straatmuzikanten vorig jaar al aangescherpt. Nu is ook het gebied waar ze niet mogen komen
verder uitgebreid.
- Badhuisplein - De Favaugeplein - Schuitegat
- Burg. Engelbertstraat Zeestraat - Haltestraat
en Grote Krocht. Dit is
een behoorlijke uitbreiding van het gebied.

Cartoon - Hans van Pelt

Burgemeester Niek Meijer heeft
een groter gebied aangewezen
waarin het verboden is voor
straatmuzikanten om muziek te
maken. Het wordt nu begrensd
door Hogeweg -Thorbeckestraat

Voor velen is het een
wens die uitkomt. De
regel is dat straatmuzikanten maximaal een
half uur op een plek
mogen spelen en dan
minstens 200 meter
verderop gaan, om
eventuele overlast tot
een minimum te beperken. Op het verbod wordt
een uitzondering gemaakt
voor straatartiesten die spelen
in opdracht of op verzoek van
ondernemers- en bewonersverenigingen.

Column

… kan ik mijn zomerkleding
wel weer opruimen. Op een
paar weekjes na waar de temperatuur aardig steeg, wil zomer
2015 niet echt vlotten. Maar niet
getreurd het kan nog, zeggen
de optimisten. En: misschien
krijgen we een heerlijke nazomer. Eerst zien en dan geloven.
Er wordt veel in ons dorp georganiseerd, soms misschien
wel té veel. Daar is niet iedereen blij mee vooral niet als je
in het centrum woont. Dan kan
geluidsoverlast zeer irritant
zijn. Als je het probleem aankaart zeggen de voorstanders
van de festivals dat je daar dan
niet moet gaan wonen. Maar
wie was er dan eerder, de kip of
het ei? Men vergeet dat het niet
fijn is om met oordoppen in te
slapen en de ramen potdicht.
Of nog sterker: dan maar een
weekend een hotelletje pakken vanwege de geluidsoverlast. Waarom moet de muziek
zo hard staan, iets minder kan
toch ook? Vaak zijn het de bassen die de overlast veroorzaken
dus het volume terugdraaien
zou een goede optie zijn.
Samen moet het lukken.
Voor de kinderen in Zandvoort
organiseren vrijwilligers gezellige dingen. Want zes lange weken geen school en hangen op
de bank of achter het scherm
gaat snel vervelen. En dan zijn
ook nog eens alle vriendjes op
vakantie en de sportclubs dicht.
Als vanouds kunnen ouders met
kinderen weer rekenen op de
Rekreade, altijd gezellig en tijdloos. Zelfs mijn kinderen gingen
er heen, het was altijd een feest
van herkenning. Met nog steeds
hetzelfde draaiboek. Dansen op
het plein en poppenkast met als
afsluiter Santekraampie!
Voor de vierde keer is er begin
augustus het Timmerdorp. Een
doe-activiteit waar je als kind
leert om samen te werken en
creatief bezig te zijn met hamer
en spijkers. En dit jaar is de kinderkermis nieuw. Dit op verzoek
van de omwonenden die de laatste jaren veel geluidsoverlast ondervonden. Kijk, zo kan het ook.
Gezamenlijk over het probleem
nadenken. Misschien is
deze kermis voor een andere doelgroep dé oplossing? De tijd zal het leren.
Fijne vakantie!

Nel Kerkman

Kampeerweekend op het
strand was groot succes
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Huisartsen praktijk
H.A Scipio Blme
Glas in Lood
Een oeroude ambacht met schitterende resultaten. Leer
hoe je zelf prachtig lichtinval kan creëren met glas in lood
ramen in je huis.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur
28 oktober t/m 16 december

Patchwork – Quilten
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december,
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk.

Denderen door de Duinen
In een gezellige groep elke week een gezonde wandeling
door de duinen onder leiding van Joke Bloeme-Bais. Zij
verteld heel veel over wat er leeft, groeit en bloeit. € 30,Dinsdag 10:00 – 11:00 uur
22 september t/m 1 december

Bridge Beginners
Bridge is een spel voor hoofd en handen wat over de hele
wereld wordt gespeeld. Het houdt u hersens in conditie, ze
blijven fit en actief en onderling is er veel gezelligheid.
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur
22 september t/m 8 december

Leer omgaan met uw iPad
Ondanks de gebruikersvriendelijkheid van de iPad zullen
veel mensen toch een beetje “op weg” geholpen moeten
worden om met de vele mogelijkheden van de iPad om te
kunnen gaan.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 27 november

Portugees Beginners of Vervolg
Tijdens deze cursus krijgt u een goede basis met grammaticale ondergrond.
Maandag 21 september t/m 30 november
Beginners 19:00 t/m 20:30 uur
Vervolg 20:30 t/m 22:00 uur

Nederlands
In groepsverband onder leiding van Joke Bloeme-Bais meer
leren dan alleen de taal.
Donderdag 10:00 – 12:00 uur
24 september t/m 17 december

Mindfulness
“Ik moet nog zoveel doen!”Wanneer zei jij dit voor het
laatst? Of dacht je het net voordat dit begon te lezen? Voor
je het weet, vliegt de tijd voorbij en ben je straks ‘te laat’!
En als je niet goed oplet, loop je jezelf voorbij en kom je
vroeg of laat ‘jezelf tegen’. Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’. Het is de vaardigheid om in het hier-en-nu te
zijn, zonder oordeel. Iedereen kan het leren. € 80,Vervolg: Voor mensen met ervaring of voor mensen die
de start cursus hebben gedaan.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
1 oktober t/m 26 november
Start vrijdag 14:00 – 16:00 uur
2 oktober t/m 27 november

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
 Maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli 2015
 Maandag 17 augustus

t/m vrijdag 28 augustus 2015

Waarneming

Wanneer u achternaam begint met A t/m K:
dr F. Weenink A t/m K 023-5712499
Wanneer u achternaam begint met L t/m Z:
dr B. v Bergen L t/m Z 023-5719507
Na 17: 00 uur en in het weekend 023-5453200
Recepten uitsluitend via de waarnemer aanvragen.

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord

Huisarts Bart van Bergen
Pasteurstraat 10
2041 VA Zandvoort

Evenementenagenda


JULI



JULI



25 Ajuma Summer Festival - Zuidstrand 2,
10.30-22.00 uur

26 Vlooienmarkt - Circuit Park Zandvoort,
09.00-16.00 uur

26 Jazz aan Zee - Son Bon Bon, traditional Cuban
Salsa Music bij Thalassa, aanvang 16.00 uur

 AUGUSTUS  AUGUSTUS 
1
2
2
2

Festifari - Festival bij Safari Club,
13.30-23.00 uur
Nationaal Oldtimer Festival

Circuit Park Zandvoort

Place du Tertre - Poststraat/Kerkplein,
10.00-17.00 uur

Jutterskofferbakmarkt - Gasthuisplein,

10.00-16.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
23 juli t/m 29 juli

MINIONS (3D/NL)
DAGELIJKS OM 13.30 & 15.30 UUR

De praktijk is gesloten
van 3 t/m 14 augustus
Waarneming:
A t/m K: Dr. Scipio

(tel. 023-57 12 058) Dinsdag gesloten

L t/m Z: Dr. Weenink

(tel. 023-57 12 499) Woensdag gesloten

Beiden hebben geen inloopspreekuur
Na 17.00 uur en in het weekend:
023-5453200 (Huisartsenpost)

DE ONTSNAPPING
➔ LAATSTE WEEK!
MA 19.00 UUR

MAGIC MIKE XXL
DO/VRIJ/ZA/ZO/DI/WOE 19.00 UUR
DAGELIJKS 21.30 UUR

VERWACHT:
BINNENSTEBUITEN (DISNEY/PIXAR)
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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Venters- en standplaatshouders worden
aan hun contract gehouden
De vereniging voor Venters- en Standplaatshouders telt 28 leden. Die moeten dagelijks hun picknicktafels, bloempotten en dat soort versieringen bij het sluiten van de
verkoopdag opruimen zodat hun verkoopstandplaats leeg is. De leden worden door de
gemeente hiervoor aan hun contractverplichtingen gehouden.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Scooterrijdster gewond

Arlan Berg toont zijn picknicktafel die weg moet

Dat is de uitkomst van het gesprek dat een delegatie van
het bestuur van de vereniging vorige week maandag
heeft gehad met het college
en ambtenaren van de gemeente Zandvoort. Voorzitter
Arlan Berg had het gesprek
aangevraagd omdat hij door
de gemeentelijke handhaving
gewezen was op zijn contractuele verplichtingen. Hij had
een lange picknicktafel bij zijn
standplaats neergezet om zijn
klanten tegemoet te komen.
“Ik was in de veronderstelling
dat het oogluikend werd toegestaan door de gemeente. Er
staan op het Badhuisplein ook
van die tafels en andere leden
van onze vereniging hebben
ook al een paar jaar een tafel
staan, die ook ’s nachts blijft
staan”, aldus Berg.
“Wat mij betreft is het een
toegevoegde waarde aan de
boulevards van Zandvoort.
Natuurlijk weet ik dat het volgens ons contract niet mag. Ik
vind het alleen een beetje krom
dat de door de gemeente geplaatste tafels wel mogen blijven staan en die van ons niet”,
zei hij een beetje teleurgesteld.
Ook de potten met helmgras,
die Berg ter verfraaiing van zijn
verkoopplaats heeft neergezet,
moeten weggehaald worden.
“De gemeente stelt dat het de
grond van de gemeente is waar
die op staan. Er kan ook geen
precario voor betaald worden”,
aldus Berg.

Reactie gemeente
Wethouder Gerard Kuipers meldde desgevraagd dat de tafels van
de gemeente daar mogen blijven staan omdat de gemeente
de openbare ruimte in beheer
heeft. “De tafels die op het badhuisplein staan, zijn daar gekomen door middel van een prijsvraag een paar jaar geleden. Wij,
de gemeente Zandvoort, hebben namens de gemeenschap
de openbare ruimte in beheer
en we hebben in Zandvoort democratisch met elkaar bepaald
wat daarin wel en niet mag.”
“Aan de hand daarvan zijn vervolgens met de venters- en
standplaatshouders contractuele afspraken gemaakt over hun
standplaats. Met name de standplaatshouders zijn contractueel
gebonden aan het schoon en
leeg achterlaten van hun standplaats. Ze krijgen nu de gelegenheid om alles iedere dag mee te
nemen of een andere oplossing
daarvoor het vinden. In ieder geval moet de verkoopplaats leeg
worden gemaakt”, aldus de wethouder, die zich gesteund vindt
door burgemeester Niek Meijer
die wethouder van Handhaving
en Vergunningverlening is.
Volgens de gemeente heeft de
vereniging verkeerdom gehandeld. Eerst moeten de vergunningen op orde zijn. Daarna, als
het toegestaan is, komt pas het
handelen. “Overigens hebben
we de vereniging nadrukkelijk
uitgenodigd met concrete voorstellen te komen om de openba-

re ruimte rondom de standplaats
te verfraaien op een manier die
past binnen de welstandseisen.
Daarover zal de vereniging nu
met ons gaan nadenken”, aldus
Kuipers.

Pop Up Weekend
Voorzitter Berg weet niet wat hijzelf nu gaat doen. In ieder geval
zijn contractuele verplichtingen
nakomen. “Natuurlijk heeft de
gemeente gelijk maar wij willen dit voor Zandvoort doen.
Tijdens het Pop Up Weekend
mocht alles, of zo goed als alles.
De kiosken, een goed initiatief
overigens, mogen ook ’s nachts
blijven staan terwijl wij elke
avond helemaal weg moeten.
Dat doet wel een beetje pijn”,
reageert hij.
“Wij willen de boulevards mooier en aantrekkelijker maken
voor onze gasten en dus willen
wij handelen in het belang van
ons mooie Zandvoort. Toch gaan
we voortaan netjes onze spullen
opruimen. Die picknicktafel van
mij is ‘hufterproof’ gemaakt en
is niet te tillen. Het is dus geen
optie om die iedere dag weg te
halen en de volgende dag weer
te plaatsen. Die komt dus, in ieder geval dit seizoen, niet meer
terug. Wij zullen onze leden
aanraden om dit ook te doen.
Jammer. Misschien kunnen we
in de winterperiode wel tot een
vergelijk komen. Alles in het kader om Zandvoort in de vaart
der volkeren ophoog te stuwen”,
sluit Berg af.

Een scooterrijdster is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een
verkeersongeval in Zandvoort
zuid. De vrouw werd rond half
twee aangereden door een automobiliste op het Ingenieur G.
Friedhoffplein in de badplaats.
De vrouw kwam bij de aanrijding ten val. De scooterrijdster
is opgevangen door ambulancepersoneel en na de eerste
zorg ter plaatse overgebracht
naar het ziekenhuis. Haar man,
die op een eigen scooter naast
haar reed, kwam met de schrik
vrij. Politieagenten hebben geassisteerd bij de afhandeling
van het ongeval.

Vlinders
doorgeven
Om erachter te komen hoe het met
de vlinders in de
tuin gaat, houdt
De Vlinderstichting
op 1 en 2 augustus
weer de jaarlijkse
tuintelling om zo
een goed beeld
van de natuur in
stad en dorp te krijgen. Of uw
tuin nu groot of klein is, het
tellen hoeft niet meer dan een
kwartier in beslag te nemen.
Waarnemingen doorgeven
kan via www.vlindermee.nl of
www.tuintelling.nl. Of download de gratis App ‘Vlindermee’,
om de telling via telefoon of tablet door te geven.

Hartenwens vervuld

Bibliotheek
gecertificeerd
In het kader van vernieuwing
is besloten dat lokale bibliotheken aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen
om een constant niveau te halen. Ze worden om de vier jaar
onderzocht. De Bibliotheek
Zuid-Kennemerland, waar ook
de Zandvoortse bibliotheek
onder valt, is onlangs getoetst
om vast te stellen of de organisatie volwaardig functioneert.
Uit het rapport blijkt dat de
bibliotheek heeft aangetoond
ruimschoots te voldoen aan
de voorwaarden voor certificering.

Wasdag
De traditionele wasdag is normaal altijd op maandag maar
dit keer wordt op zaterdag 25
juli de was gedaan door de folklorevereniging de Wurf. Met
een kleine voorstelling laten zij
zien hoe vroeger de grote was
gedaan werd. Dus niet ‘hoppa’
in de wasmachine maar in een
tobbe, wringer en flink boenen.
De was wordt bij de entree van
het Zandvoorts museum van
13.30 tot 15.30 uur gedaan.
Iedereen is van harte welkom.

Een grote verrassing voor Dick
Nijdam uit Zandvoort van de
VriendenLoterij. Stichting
MS Research deed een aanvraag bij het VriendenFonds
voor een nieuwe trippelstoel,
zodat hij zich weer kan verplaatsen in huis. Sinds 2011
verblijft Dick in zorginstelling
Nieuw Unicum vanwege zijn
multiple sclerose (MS). Buiten
kan Dick zich nog verplaatsen
in zijn scootmobiel, maar in
zijn appartement maakt hij
gebruik van een trippelstoel.
De stoel vergroot zijn zelfstandigheid waardoor hij
voor een aantal zaken geen
beroep hoeft te doen op het
zorgpersoneel van Nieuw
Unicum. Zijn huidige trippelstoel is zo intensief gebruikt,
dat die toe is aan vervanging.
Dankzij het VriendenFonds en
Stichting Vrienden van Nieuw
Unicum kon hij nu worden
verrast met een nieuwe trippelstoel.
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IJzerhandel Zantvoort
is op zoek naar
enthousiaste
parttime medewerkers

Tuincentrum

WEEKAANBIEDING
Varkenshaas medaillons

Neem voor meer informatie
contact op met de heer Arens,
tel. 5712418 of stuur een email
naar info@ijzerhandelzantvoort.nl

Vaste planten

geserveerd met een truffelsaus,
dagverse groenten en friet

Onderneming van het Jaar 2014/2015

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Ons paviljoen 11 Zandvoort

voor maar € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

MMX

Raamdecoratie:

PIZZABAR

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage
rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Geconfijte kwartelboutjes met romaine

LA VITA È BELLA!

en azukibonen
Melanzane parmigiana

Vloerbedekking:

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS

Carrotcake van de groene zusjes

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

€ 24,50 P.P.

ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

85x126.indd 1

ITALIAN TAPAS

weekmenu

Zonwering:

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
07-04-15 09:15

DORSMAN.NL OF 023-5714534

OOK UW ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?

HALTESTRAAT 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523

Jazz

& meer!

bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 26 JULI: 16:00 - 19:00 UUR!

Son Bon Bon
- Traditional Cuban Salsa Music -

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

Son Bon Bon is een 4-tet met ‘Feel Good’ muziek van uitstekende kwaliteit. Zij
spelen traditionele Cubaanse salsamuziek uit de jaren 50 en hebben hun eigen
arrangementen daarop gemaakt. De bandleden - die elkaar hebben leren kennen
op het conservatorium in Rotterdam - hebben een breed repertoire met muziek
voor iedereen die van salsa houdt. De band bestaat uit de Curacaose zangeres
Yumarya Grijt, pianist Thomas Böttcher, Jens Kerkhoff op percussie en zangeres Mick Paauwe op bass. Mick is de enige Nederlandse van het stel en is ook
actief in de vrouwenband Leticia y su Rumbadama (die vorig jaar nog gespeeld
hebben bij Thalassa). Voor muziekfragmenten kijkt men op: www.sonbonbon.
com. Uiteraard is er ruim plek om te dansen en bij mooi weer zelfs op het terras.

Café ‘Het ju ttertje’
De Jazz middagen vinden één keer per maand plaats in het gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen.
Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 min. lopen vanaf het station).
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl
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Spinning fiets omgetoverd tot kunstwerk
De Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen heeft een spinningfiets omgetoverd tot een prachtig kunstwerk. De fiets
is van Kenamju-manager Marcel van Rhee, die er trainingen op geeft. Op zijn verzoek is Hilly de fiets gaan beschilderen. Het is een kleurrijk geheel geworden waarop een
panter zichtbaar is, alsmede een indiaan, zebrastrepen en
bloemen. Hilly: “Eigenlijk moet je zoiets ‘airbrushen’, maar
die techniek beheers ik niet zo goed, dus heb ik het met
olieverf gedaan. Ik ben er best een beetje trots op.”

Hilly Jansen bij de door haar bewerkte spinning fiets

Toen Peter Blokland van 3D
Selfie bij Kenamju sport de beschilderde fiets zag, wilde hij er
meteen een 3D-selfie van laten
maken. Sportinstructrice Fleur
Kalbfleisch werd als model op
de fiets gezet, waarna Michiel
de Boer van 3D Selfie fiets en
berijdster met 240 camerabeelden vastlegde.

De beschilderde fiets en het
beeldje, waarop de afbeeldingen op de fiets nog goed te
zien zijn, werden vorige week
in het Zandvoorts Museum gepresenteerd aan een select gezelschap. De directeuren van
3D Selfie hadden een verrassing voor Jansen in petto: het
beeldje wordt geschonken aan

het museum. Ze hopen dat dit
het startsein mag zijn voor ondernemers om ook iets voor het
museum te doen waardoor het
museum zichzelf op den duur
kan bedruipen.
Jansen: “We hebben zitten
brainstormen en daaruit ontstond het idee om in het museum een ondernemersborrel te houden.” Blokland: “Dan
verplaatsen wij onze 3D-studio
voor even naar het museum en
maken we van iedereen die het
wil een 3D-foto. En wie het leuk
vindt kan er ook een 3D-beeldje
van laten maken. We hebben
afgesproken dat van iedere
bestelling die via het museum
loopt, het museum 10% van
de verkoopprijs krijgt. Zo vaart
iedereen er wel bij.” Jansen ziet
het wel zitten.
“Prachtig om te zien hoeveel
mensen zich inzetten voor het
Zandvoorts Museum. En dat
het museum op dit moment
leeft, bewijst wel de enorme
belangstelling die er voor de
tentoonstelling over het strand
is. Ongelooflijk, van heinde en
verre komen de mensen gericht
naar het museum. Ook de andere activiteiten in het Zandvoorts
Museum lopen goed. Dat bewijst dat dit museum binnen
ons dorp bestaansrecht heeft”,
zei Jansen tot besluit.

Chin Chin dupe van geweld
Een aantal ernstige geweldsincidenten in de nabijheid van
discotheek Chin Chin, waarbij bezoekers en personeel betrokken waren, heeft ertoe geleid dat de discotheek voor
straf een week lang de deuren moest sluiten. Na nader
overleg met betrokkenen werd deze sanctie een dag later
teruggedraaid, maar wel onder strenge voorwaarden.
De incidenten speelden zich af
in de nacht van woensdag 15
op donderdag 16 juli. Pas na 20
minuten is de politie gewaarschuwd die gelijk ter plekke
kwam en enkele aanhoudingen
heeft verricht.
Vrijdagmiddag heeft er een gesprek tussen burgemeester Niek
Meijer en Chin Chin eigenaar
Bas Lemmens plaatsgevonden.
Daarin is afgesproken onder wel-

ke voorwaarden de discotheek in
de Haltestraat toch open mocht
blijven. In samenwerking met de
politie en de gemeente wordt er
gewerkt aan structurele maatregelen voor veiligheid en rust in
de omgeving van de Chin Chin.
De gemeente heeft aangekondigd dat, vanwege de geweldsincidenten die hebben plaats gevonden, het horecasanctiebeleid
zal worden toegepast.

Locatie Café Gieske
bekend dankzij lezers
Op onze oproep of er lezers waren die konden vertellen of
café Gieske op de plaats heeft gestaan waar later restaurant Rusthoek werd gevestigd, hebben diverse reacties en
veel informatie opgeleverd. Mevrouw Mesman had uit een
oude krant het artikel ‘Zandvoorters’ gekopieerd met het
verhaal van een van Bentvelds oudste inwoners: H.A. Gieske. Mevrouw Laarman vertelde dat zij van 1958 tot 1987 in
het pand, na diverse verbouwingen, gewoond heeft.

Vers gerookte palingen en makrelen
vlogen over de toonbank
Bij café het Wapen van Zandvoort werd zondagmiddag
paling en makreel gerookt. Dat gebeurde onder leiding
van leden van Zeevisvereniging Zandvoort. De belangstelling hiervoor was zo groot dat binnen een half uur het

doen. Sommigen van de gasten
aten de vers gerookte paling en
makreel ter plekke op. De reacties waren heel positief: “Hoe
vers kun je het hebben. Heerlijk!”

hele aanbod (80 palingen en 50 makrelen) compleet was
uitverkocht. Toen moest het roken nog beginnen!

Makreel roken bij Het Wapen

Per keer werden ongeveer 30
palingen gerookt. Dat duurde
zo’n twee uur. Om het wachten

te veraangenamen kon men op
het zonovergoten terras van
het Wapen gezellig een drankje

Uitbater Rob Peters: “Als we geweten hadden dat er zo veel
belangstelling voor was, hadden we natuurlijk meer paling
en makreel besteld. Maar voor
hetzelfde geld was het blijven
regenen en komt er geen kip.
Dan eet ik een maand lang paling.”
Rob en Brigitte waren in hun
nopjes: “Er kwamen mensen die
we hier nog nooit gezien hadden. Hopelijk hebben ze ons nu
ook ontdekt.” Dan kunnen ze
komende zondag genieten van
‘In the Summer Time’, een live
en akoestisch muziekfeest, gebracht door Johannes van Staa
en Michael Knubbe. Toegang
gratis!

De locatie van Café Gieske is bekend

Het vermoeden dat café Gieske
hetzelfde pand is geweest als
Rusthoek, het huidige Sonnemans,
blijkt dus niet te kloppen. De heer
Gieske bouwde rond 1900 zijn café
Gieske. Naar nu blijkt was dat aan
de Zandvoortselaan 345, het pand
dat na diverse verbouwingen tegenwoordig restaurant Pondok
Yanie op de gevel heeft staan.
De heer Gieske vertelde destijds
in de krant dat er in Bentveld
nog geen villa’s stonden en de
Zandvoortselaan een nauwe
smalle weg was, ongeveer 5 meter
breed, geplaveid met kleine straatstenen en zonder voetpaden.
Vele gezelschappen reden in de
‘Jan Plezier’ van Amsterdam naar
Zandvoort en zo werd café Gieske
een pleisterplaats voor de rondtrekkende gezelschappen waar de

paarden werden uitgespannen om
te drinken en te voeren.
Met de bouw van dit café was
Gieske de eerste die in Bentveld
ging bouwen. De zaak werd al
spoedig uitgebreid met een wijnhandel. De groentekwekerij die
de heer Zadel op ‘Groot Bentveld’
bebouwde, voorzag bijna heel
Zandvoort van groente. Later
werd het bedrijf omgeschakeld
naar een bloemenkwekerij van
fam. Posthuma met als specialisatie anjers.
Door de aanleg van de trambaan
en de komst van de auto was het
gedaan met de rust in Bentveld.
Het eens zo stille plekje, midden in
de woeste duinen met veel wild en
een moerasgebied, is uitgegroeid
tot een prachtige villawijk.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

• Balanceren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

• Reparaties
• Accu’s

www.autobedrijfzandvoort.nl

• Opslag banden

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Wij zijn
met vakantie

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

van maandag 19 juli t/m
woensdag 12 augustus
Specialist voor al uw bloemwerken.

 023-5730962

HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

BEDRIJVENGIDS pagina
Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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3e Festifari bij strandpaviljoen Safari Club

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

Een grote tropische jungle aan het strand? Het kan! Zaterdag 1 augustus is voor de derde
keer Festifari bij beachclub Safari, strandpaviljoen 2. Een kleurrijk en creatief festival met
heerlijke muziek, op het mooiste plekje wat er bestaat: het Zandvoortse strand!

Het jungle feest bij Safari | Foto: archief 2014

Festifari is een kleurrijke wildernis vol tropische geluiden,
vreugdevuren, poolparty’s en

live acts. Zo hoort een festival
te zijn; beleving staat deze dag
centraal. Jungle en strand blij-

ken heel goed samen te kunnen.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

De line up past absoluut bij het
tropische jungle gevoel. Radio
Noet-Noet brengt Afrikaanse
muziek met een duidelijke beat,
Dialoque zorgt live voor de nodige housemuziek in zomerse
sfeer, DJ Esta Poyesta draait
wereldse ‘grooves’ en ook ‘Erin’
is erbij. Het belooft een blije
chaos te worden bij Festifari,
dat om 13.30 uur begint en
waar je uiterlijk om 23.00 uur
met een verzadigd gevoel de
jungle uitstapt. De entree kost
€ 10 en kaarten zijn verkrijgbaar
bij strandpaviljoen Safari Club.
Ga je ook een dansje wagen in
de jungle?

Rond zaterdag buienkans

Swingende Cubaanse muziek bij
Jazz aan zee in Café Het Juttertje
Komende zondag is er weer Jazz aan zee in café ‘Het Juttertje’ in strandpaviljoen Thalassa.
U kunt dan gaan genieten van de zonnige salsamuziek die op Cuba gespeeld wordt. De
latin band Son Bon Bon, een kwartet musici, komt en speelt eigen arrangementen van de
traditionele salsamuziek van Santiago de Cuba uit de jaren ’50. Dat wordt swingen dus!
De bandleden hebben elkaar leren kennen op het conservatorium van Rotterdam en spelen
een breed repertoire voor iedereen die van salsa houdt. De
band bestaat uit de Curaçaose
zangeres Yumarya Grijt, pianist
Thomas Böttcher, percussionist Jens Kerkhoff en zangeres
Mick Paauwe die tevens de

baspartijen voor haar rekening
neemt. Zij is tevens de enige
Nederlandse van de band en
speelt ook in de vrouwenband
Leticia y son Rumbadama, die
vorig jaar nog in Het Juttertje
optrad. Uiteraard hoopt de organisatie op mooi weer, weer
dus dat bij deze muziek past!
En, zoals u weet, is er voldoen-

de ruimte om te dansen.
De salsaband begint om 16.00
uur te spelen en houdt dat vol
tot 19.00 uur. De entree is zoals
altijd gratis. Wie aansluitend of
na afloop wil dineren in strandpaviljoen Thalassa, kan het
beste even reserveren via tel.
5715660.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Koningshek
Werkelijk onbegrijpelijk vind ik het dat ons Koningshek, van Margot Berkman, geplaatst is op de hoek van de
Van Lennepweg en de Nicolaas Beetslaan. Waar zult u zich afvragen? Nou precies tegenover het tankstation
voor een aantal parkeerplaatsen…
Een plek waar de bewoners van de flat misschien heel blij mee zijn, maar waar het totaal geen prominente
plek heeft waar veel mensen langs komen of naar kunnen kijken. Ik zou zo minstens 5 betere plekken kunnen
noemen waar dit Koningshek veel meer tot zijn recht komt waardoor ook veel meer mensen hiervan kunnen
genieten. Hebben we eindelijk een écht mooi kunstwerk, van een kunstenares die notabene zelf in Zandvoort
woont, kan de gemeente blijkbaar geen betere plek bedenken…
In de wandelgangen heb ik gehoord dat er een herindeling komt op het Raadhuisplein, om
maar iets op te noemen. Maar ook de rotonde op de Zandvoortselaan, het Kerkplein,
het Gasthuisplein of de Grote Krocht zouden dit mooie Koningshek met Koningslinde een
welverdiende plek geven!
Leonie Koote

06 - 2453 0167
De rest van deze week levert eigenlijk best prima buitenweer op met aardige temperaturen. We zijn inmiddels beland in de zogenaamde hondsdagenperiode.
Dat is het tijdpad tussen pakweg 19 juli tot en met 20
augustus.
Deze fase van de zomer wordt
volgens de kalenderklimatologie vaak gekenmerkt door
een nogal zwoel weerbeeld
met regelmatig regenperioden of enkele (onweers)
buien. De temperaturen zijn
gemiddeld aan de hoge kant
met vooral warme nachten
doorgaans.
Vroeger toen men nog geen
koelkast had, waren de hondsdagen echt een periode waarin veel etenswaren bedorven
wegens de vaak hoge temperatuur en ook hoge luchtvochtigheid.
Nog steeds zien we uitlopers
van een hogedrukgebied reiken tot over onze omgeving.
Dat levert voor Zandvoort
prima zomerweer op met
regelmatig flink wat zon en
een kleine buienkans. Waaien
doet het niet heel veel en de
middagtemperatuur komt
dagelijks uit op minimaal 19
graden. Tijdens de nachten
koelt het aangenaam af naar
ongeveer 14-15 graden.
Op de middellange termijn,
zo tussen 27 juli en begin augustus, worden de depressies
op de Atlantiek wat opdringeriger en neigen uit te breken
richting het Noordzeegebied.
In dat geval neemt de wisselvalligheid duidelijk toe en komen er regelmatig perioden

met regen of enkele buien.
Vooral zaterdag is er al een
sterk toenemende kans op enkele buien in onze westelijke
contreien. Op zondag klaart
het dan weer op en op beide
dagen ligt de temperatuur
net onder de 20 graden. Tot
augustus is er in ieder geval
geen zicht op een belangrijk
weerherstel richting zeer zomers weer. Eerder lijkt het dus
wat onbestendiger te worden,
waarbij het relatief koel blijft.
Tot op heden mogen we van
een prima zomer spreken.
Het aantal zomerse dagen in
de maand juli lag vorig jaar
en in 2013 wel hoger dan dit
jaar, maar slechts weinigen
merken het verschil tussen
een graad of 23 of 24 en de
officiële zomerse waarde van
25 graden. Voor velen is 30
graden alweer te veel van het
goede, laat staan 35 graden en
hoger. Ideaal voor de mens is
zo’n 23 of 24 graden. Dit blijkt
uit vele jaren biometeorologisch onderzoek wereldwijd.
Als de relatieve luchtvochtigheid daarbij ook nog tussen
de 40 en 50 procent ligt voelen de meesten zich kiplekker.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

19o

20o

18

19o

Min

15o

14o

15o

13o

Zon

85%

70%

60%

75%

Neerslag 20%

20%

75%

35%

n. 3-4

wnw. 3-4

Wind

wzw. 3-4 zw. 3-4

9

Zandkorrels
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744

....................................................
Bruin Zonder Zon
Spraytanning
De meest effectieve
bruiningsmethode
Direct resultaat!
Goed voor je huid!
Ideaal voor Bruiloft,
vakantie of party!
Kom ook bij u thuis.
Burg. Engelbertsstraat 96
M: 06-46607332
I: spraytanstudio.nl
....................................................
Te huur:
garage Van Galenstraat.
€ 100 per maand.
Tel. 023-5730577
....................................................
Te koop:
complete garnalenvangst-uitrusting:
Zgan met toebehoren.
Tel. 5715263
of 06-50501213
....................................................
Voor Zandvoort,
door Zandvoort
Sheila’s Broodjes
Marktdag!
Iedere woensdag maar
liefst 50% korting op alle
koude belegde broodjes.
Uitgezonderd ‘luxe
broodjes’. Ook take away.
(Geldt niet voor thuisbezorgd.nl) Haltestraat 32a
www.sheilasbroodjes.nl
Tel. 023-7433706

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit-, en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

....................................................
Apple Iphone scherm
defect, of Imac defect?
Wij repareren hem
snel en direct!
Nu ook in Zandvoort!
Vraag vrijblijvend
informatie.
06-51710117
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 / 06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Klussen-RenovatieBouw P.M.K.
(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en renovatie in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk
bij u thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen! Het leven
krijgt dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min). Bij
vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754

Hoveniersbedrijf Parosa
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

....................................................
BEAUTY BEACH CLUB
ZANDVOORT
Pedicure, beautysalon,
nagelstudio, massages,
healingen, zonnebank,
spraytanning, kapper
en nog veel meer!
Kom gezellig bij ons
langs of kijk voor
informatie op
onze website
beautybeachclub.nl
Burg. Engelbertsstr.96
06-57016912
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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....................................................
Bij kapsalon Pronto Hair
in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,
aandacht en gezelligheid,
een moderne en
leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!
Bel voor een afspraak:
5714068
....................................................
Vakkundige reparatie van:
Klokken, Uurwerken
en Horloges!
in Zandvoort met 35 jaar
ervaring in reparaties
van uurwerken en
elektronica.
Bel voor informatie.
06-51710117
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend en
enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door
waar de Key stopt
....................................................
Te huur
gevraagd:
Nette vrouw zoekt
woonruimte met
tuin/balkon
in Zandvoort of
omgeving.
Max.huur 700 euro.
Belangrijk:
eigen huisnummer.
Tel:06-15114032
....................................................
Hotel Anna
zoekt schoonmaakhulp
voor 3 ochtenden
per week.
Info:
5714674
of 06-22696552
....................................................
16 augustus op
de Jaarmarkt:
FOREVER ALOE VERA
producten voor een
goede gezondheid.
Annette ter Heijden stelt
tevens haar nieuwste
kennis-kookboek
‘ProefjeRoots’ graag voor.
Eerder producten
bestellen? Bel: 5716511
of mail info@gezondheidaanzee.nl

Dolly is een echte lapjes prinses: ze heeft een eigen wil-

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd is in het
verwijderen van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

letje en is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van
aaien, aandacht en op schoot liggen maar als het haar genoeg
is en je gaat door dan krijg je een mepje; haar optillen kan
niet want daar houdt ze niet van. Ze houdt ook niet zo van
kinderen; die zijn haar te druk en ze slaat ze weg. Ook van
honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd;
we zoeken voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft.
Ze gaat wel heel graag naar buiten dus een huis met een tuin
is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar een gouden mandje?
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van
maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Naar de bieb en
naar het museum

Swingsteesjun is deze zomer vier keer te gast bij strand-

Dinsdag 14 juli was er een bijeenkomst in Bibliotheek

paviljoen de Haven van Zandvoort. Afgelopen zaterdag

Zandvoort en aansluitend werd een bezoek gebracht aan

was het weer zover en de gelegenheid was opnieuw druk

het Zandvoorts Museum. Het thema van deze dag was

bezocht. Rond de 300 dansliefhebbers wisten de weg naar

‘Zandvoort toen en nu’.

Swingsteesjun te vinden.

De vaste gasten waren er ook
weer en genoten volop van de
zomerse danshits van de ’70-er,
’80-er en ’90-er jaren van de vorige eeuw. Maar de Dj draait ook
makkelijk toegankelijke hits van
de huidige tijd. Voor iedereen
wat dus.
Swingsteesjun is ontstaan in het

wachtlokaal van station Haarlem.
Het werd opgezet als een rookvrije dancing voor 30-plussers en
dat is het nog steeds. Deze zomer
zullen nog twee edities plaatsvinden bij De Haven van Zandvoort:
op 1 en 29 augustus. Informatie
over tickets, maar ook veel foto’s
van eerdere edities zijn te vinden
op www.swingsteesjun.nl.

De belangstellenden waren zeer
verrast over de hoeveelheid boeken die er in de bibliotheek zijn
over oud Zandvoort. Ook de foto’s en films die werden getoond
op de ‘multi touch’ tafel en op de
schermen vielen erg in de smaak.
Onder het genot van een kopje
koffie las dorpsomroeper Gerard
Kuijper een toepasselijk verhaal
voor en Marijke van Diemen
van de Zandvoortse bibliotheek
sloot de bijeenkomst in de bibliotheek af met het gedicht ‘Elders,
Anders’ van Marco Termes.

deuren had geopend! De vrijwilligers Kitty Koenekoop, Mieke
Hollander en Michiel Drommel
vonden een gewillig oor bij de
bezoekers. De actuele tentoonstelling over het Zandvoortse
strand van vroeger tot nu bracht
vele herinneringen naar boven. Ook hier waren de bezoekers verrast over wat er in het
Zandvoorts Museum allemaal
te zien was en te beleven viel.
Er kan teruggekeken worden op
een leuke middag vol verrassingen.

Vervolgens ging het gezelschap
gezamenlijk naar het Zandvoorts
Museum, dat deze dinsdag speciaal voor deze gelegenheid de

De presentatie in de bibliotheek
en de tentoonstelling in het
Zandvoorts Museum zijn nog te
bezoeken t/m 16 augustus.

Zandvoortse families met walvisvaardersbloed
In de achttiende eeuw woonden in de toenmalige vissersdorpen Wijk aan Zee en Zandvoort nogal wat zeevarenden die in de walvisvaart werkten. In het voorjaar voeren ze
vanuit Amsterdam met fluitschepen naar het poolgebied bij Groenland en Spitsbergen
waar ze op walvissen jaagden, in het najaar kwamen ze weer thuis. Deze vrijwel onbekende maritieme geschiedenis wordt in het nieuwe boek ‘De walvisvaarders van Wijk
aan Zee’ door Marjan Proces op een heldere stijl beschreven.

Zandvoortse timmermansdochter Francijntje van Duivenboden
en verhuisde al in 1780 naar
Zandvoort, net als zijn zus
Cornelia die met de Zandvoortse
bakkerszoon Leendert van der
Werff trouwde. Cornelis kreeg
vier kinderen en Cornelia vijf.
Op deze manier hebben nogal
wat Zandvoortenaren een paar
druppels walvisvaardersbloed
in hun aderen gekregen.

Het boek

In het boek Walvisvaarders komen ook veel Zandvoorters voor

door Nel Kerkman

Toen het Noordzeekanaal er
nog niet lag, waren Zandvoort
en Wijk aan Zee buurdorpen
die over het strand op een paar
uur lopen van elkaar lagen. De
inwoners van beide dorpen
leefden van de visserij en hadden daardoor veel contact met
elkaar. Vissers die in eigen dorp
geen werk hadden, konden

soms terecht in het buurdorp.
Ook in de walvisvaart werkten
Zandvoortse en Wijk aan Zeese
zeelieden op elkaars schepen.
Er werd over en weer getrouwd
waardoor er in Zandvoort nog
steeds nazaten wonen van bijvoorbeeld de Wijk aan Zeese
walvisvaarder Jan Gerritsz Bol.

Walvaardersbloed
De vader van commandeur Jan

Gerritsz Bol (1753-1830) was
ook commandeur. Hij woonde
in Wijk aan Zee en drie van zijn
vier kinderen vonden een huwelijkspartner in Zandvoort.
Allereerst Jan zelf, die met
Marijtje van Duijn trouwde en
er in 1800 naartoe is verhuisd.
Uit dit tweede huwelijk van
Jan Bol zijn vijf kinderen geboren. Jans broer Cornelis, die
stuurman was, trouwde met de

De Wijk aan Zeese Marjan
Procee deed onderzoek naar
het walvisvaartverleden van
haar eigen dorp en ontdekte
veel bijzondere dingen zoals
de connectie met Zandvoort.
Ze verwerkte de vondsten in
een boek waar ruim honderd
kleurenafbeeldingen, landkaarten, monsterrollen, historische
krantenberichten en foto’s aan
toegevoegd zijn. Naast informatie over de walvisvaarders
is er tevens aandacht voor de
vele strandingen. Van schepen
maar soms ook van walvissen
zoals de enigszins vergane potvis die in 1762 aanspoelde op
het strand tussen Wijk aan Zee
en Zandvoort.
Marjan Procee: De walvisvaarders van Wijk aan Zee
Stichting Uitgeverij NoordHolland
ISBN: 978-90-78381-77-8
Prijs: € 16,50
Verkrijgbaar bij o.a. het Zandvoorts Museum

Column

Zanderige
kwetsbaarheid
Zwoele zomeravonden creëren
zalige Linda de Mol achtige
Zomerweek taferelen. Het was
weer heerlijk met niet te hete
temperaturen. Met dierbaren
stel bij Havana, over een voor
ieder nog samen te stellen bucketlist filosoferen bijvoorbeeld.
Dat is wat de warmte teweeg
brengt, i.s.m. goed gezelschap
natuurlijk. Maar ook kwetsbaarheid liet zich zien, bij goede
vriend op de kleine loungebank bij Sandy Hill. Kwetsbaar
om te ontvangen, kan dat in
de liefde lastiger zijn dan in
vriendschap? Hij liet weten:
‘Fijn om zo af en toe de mooie
en diepe onderwerpen van
het leven met jou te kunnen
en mogen delen. Je geeft mij
altijd veel energie’. Hoe bezielend en mooi. Kwetsbaarheid is
een emotie waar bijna niemand
zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid
en risico’s. Toch schrijft Brené
Brown in haar boek ‘De kracht
van kwetsbaarheid’ dat juist
kwetsbaarheid een basis is van
alle mooie dingen in het leven.
We liepen langs de Spot waar
70’er jaren, oranjegekleurde
VW California busjes stonden,
met handige lichtgewicht
opgebouwde tenten ervoor
tijdens het Sur fcamping
Weekend. Dames in bikinitop
en opgerolde wetsuits stonden
met biertje in de hand sensueel
dansend naast hun inklaptafeltje. Een viertal Duitse dames lag
in het zand en keek naar de zee
die stil tevreden bleek. Goede
vriend liet weten dat hij in een
volgend leven nog weleens in
Zandvoort kon gaan wonen.
Bij de Club Yoga werd mij door
twee uit Haarlem afkomstige
dames verteld hoe prachtig ze
het fietspad door de duinen
naar Zandvoort vinden. Je zou
er maar wonen, lieten ze verlekkerd weten. Ik bedankte met
een glimlach… ze moesten ‘ns
weten…. Ik blijf het zeggen: uit
het werk, lopend naar de boulevard en onder het genot van
een visje, garnalenkroketje of
gamba pannetje, met dierbaren die het beste in elkaar naar
boven halen, mijmerend
kijken naar de zonsondergang. Het is en blijft een
klein geluk dat groots kan
presteren!

Mandy Schoorl

Swingsteesjun was
opnieuw gezellig druk
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Welkom bij BEACH CLUB TIEN
Beach Club Tien is al sinds 2006 dé ontmoetingsplek
aan het Zandvoortse strand. Het ruim opgezette
terras en de sfeervolle inrichting van het restaurant,
maar bovenal de heerlijke gerechten en de
persoonlijke bediening maken uw stranddag bij
ons compleet.

De centrale locatie ter hoogte van het dorpscentrum,
dichtbijgelegen parkeerplaatsen en het bus- en treinstation op loopafstand biedt u diverse mogelijkheden
om gemakkelijk met de auto te komen, of om deze juist
te laten staan zodat u van een lekkere cocktail of ander
drankje kunt genieten.

Wilt u zonnen op een comfortabel ligbed? De dag
beginnen met een gezond of hartig ontbijt, of
wellicht lunchen of dineren met een goed glas wijn
erbij? Of uw bruiloft, vergadering, verjaardagsfeest
of bedrijfsevenement in een prachtig Beach House
organiseren? Beach Club Tien verzorgt het graag
voor u: persoonlijk, puur & professioneel.

Beach Club Tien * Strandweg 10 * Tel. 023 5713200
info@beachclubtien.nl *
Beach Club Tien * www.beachclubtien.nl

ZATERDAG 1AUG
@ DE HAVEN VAN ZANDVOORT
80’s, 90’s, 00’s & todays hottest grooves
A mix of swinging disco & dancy hits.
Party for the friendly 30up at a beautiful beach location

Enjoy BBQ (reserve)
or a la carte diner

Open 1 7:30 - 0:00
Adres: Boulevard Paulus Lo

ot 9 (@ Casin

o), Zandvoor t
PRE SALE:

swingsteesjun.nl | Optiek Van der Geest | VVV Zandvoort
Cronjéstraat 15, Hlm

INFO: SWINGSTEESJUN.NL / 06 1893 8260
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Foto expositie over Afrikaanse
natuur in Botswana & Namibië

 column der natuur 
door Annelies Boutellier

Een passie voor fotografie heeft Mandy Schoorl al jaren. Mens en dier portretteren in
een ‘eigen ik’ moment of natuur in haar onaangetaste stilte vastleggen. Fotografie is creativiteit volgens haar, net als schrijven. Die combinatie is uitmuntend. Een foto geeft een
verhaal weer. Fotografie is ook emotie vastleggen.
Tijdens een reis door Botswana &
Namibië heeft Schoorl haar liefde
voor natuur en dier op foto’s vast
mogen leggen. Om ook anderen
een levendige reis door het land
te laten ervaren, geeft zij deze
expositie. Afgelopen november
heeft de Zandvoortse Courant
verslag gedaan van de foto expositie in Zandvoort. Onlangs heeft
de expositie ook in Heiloo gestaan
en vanaf 22 juli t/m 16 september
2015 zullen haar fotowerken tentoongesteld worden in bibliotheek
Zuid-Kennemerland te Heemstede,
Julianaplein 1. De expositie is gratis
te bekijken tijdens openingsuren
van de bibliotheek waarbij iedereen van harte welkom is.

Wildlife in Botswana | Foto: Mandy Schoorl

Dromen van nieuw sanitairgebouw
Op het kampeerterrein Het Naaldenveld in Bentveld maken
vele kamperende scouts, uit het hele land en ver daarbuiten,
intensief gebruik van een 27 jaar oud sanitair gebouw. Maar
ook de ruim 40 jaar oude houten klusschuur is aan vervanging toe. Om deze droom te realiseren is er heel veel geld
voor nodig. Daarom zijn vrijwilligers een crowdfundingactie
gestart met de bedoeling om in 90 dagen € 9.900 op te halen!
In het verder primitieve bos waar
het ‘s avonds nog aardedonker
is, is het nieuwe sanitair gebouw
straks voor alle kampeerders een
genot. Zowel voor de groep met
meer dan veertig welpjes die
voor het eerst kamperen in een
tent als voor de groepjes puberende scouts die de hele wereld
ontdekken. Onder hetzelfde dak
komt trouwens ook de schuur/

werkplaats waar de vrijwilligers
de onderhoudsklussen doen.

Ook uw hulp
is hard nodig
De scouting is gewend om de
handen uit de mouwen te steken, dat wordt straks ook bij deze
nieuwbouw gedaan maar met alleen handige handen gaat het dit
keer niet lukken. De nieuwbouw

is begroot op € 422.000. Een groot
deel is ondergebracht in leningen
bij Scouting Nederland maar daarnaast is tenminste € 30.000 aan
sponsorgeld nodig. Een bedrag
van (minimaal) € 9.900 hopen
de vrijwilligers binnen 90 dagen
bijeen te krijgen. Gaat dit goed,
dan gaan ze door tot de benodigde € 30.000. Daarbij vraagt
Het Naaldenveld ook uw financiele support, via de campagne op
www.voorjebuurt.nl. Als dank is
er voor iedere sponsor een kleine
tegenprestatie. Bijvoorbeeld met
een donatie van € 19.90 of meer
loot u iedere week mee voor een
weekend kamperen. Voor meer
info over de actie: beheerdernaaldenveld@gmail.com of 0658839044.

Toeristen gewond na val met snorfiets
Twee toeristen zijn dinsdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Jacob van
Heemskerckstraat. De man en de vrouw reden op een snorfiets richting het strand toen ze
vlak voor de bocht naar de Boulevard Barnaart ten val kwamen en tegen een auto aan botsten die vanuit de andere richting kwam.
Hulpdiensten kwamen ter
plaatse om assistentie te verlenen. Beide slachtoffers zijn na
de eerste zorg naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere
behandeling.

De plek des onheils | Foto: Michel van Bergen

De Boulevard Barnaart was
door het ongeval enige tijd
afgesloten voor het verkeer.
Vanaf het circuit moesten automobilisten omrijden.

Plaatsgenote Annelies Boutellier is zeer betrokken bij de duinen
en schrijft onder andere voor het blad van de stichting Duinbehoud. Elk kwartaal, bij het wisselen van de seizoenen, schrijft zij
een column in de Zandvoortse Courant.

Een duinvallei
vol bloemen
Hoewel ik zomers veel op het strand te vinden ben,
zijn en blijven de duinen ook in dit seizoen bij mij favoriet. Het is immers nu de tijd om de duinen in bloei
te zien en te genieten van de fraaie bloemen van het
duinlandschap.
Helaas moet ik daar tegenwoordig een eindje voor
verderop want in de duinen rond Zandvoort zijn
weinig bloemen meer te
zien. Het was uit mijn hart
gegrepen toen ik half juni
een ingezonden brief las
over de toestand van de
Oostvaardersplassen ( ‘Geef
de Oostvaardersplassen
planten en stop de grazers’
in de NRC van 15 juni 2015).
De schrijvers verbaasden
zich daarin dat niemand
zich echt druk lijkt te maken
over het verdwijnen van de
vegetatie in dit gebied als
gevolg van de enorme kudden grote grazers. De emoties komen pas los, volgens
hen, als het om ‘aaibare’
dieren gaat, geen mens gaat
met een spandoek de straat
op om op te komen voor de
plantaardige slachtoffers.
De AWD en zelfs ook de
Kennemerduinen ( hier grazen inmiddels ook al rond de
400 damherten) zijn hard op
weg een afgegraasd gebied
te worden, waar zich langzaamaan een ecologische
ramp voltrekt. Wanneer
wordt het tij gekeerd en
is het dan al niet te laat?
Even genoeg gemopperd.
Ik ging dus een eindje verderop en kwam terecht
op het Kennemerstrand,
een relatief nieuw duingebied van ongeveer 50 hectare vlak achter de kust in
IJmuiden en ik werd direct
gelukkig. Wat een pracht

aan bloemen. Op sommige
stukken was het geel van
de grote ratelaar, andere
stukken waren meer roze
van het Moeraskartelblad,
het Koninginnekruid en
het Duizendguldenkruid.
Waar ik kon kijken zag ik
Rietorchis. Zulke aantallen
had ik nog nooit gezien.
Voor de bloei van de moeraswespenorchis, een zeldzame soort die hier volop
staat, was ik net te vroeg.
Het was me echter meteen
duidelijk: hier ga ik vaker
naartoe.
Ik zag meer wandelaars met
hun hoofd gebogen om de
verschillende soorten bloemen te onderscheiden.
Inmiddels heb ik begrepen
dat deze duinvallei tot de
soortenrijkste hoort van
de vastelandsduinen in
Nederland en dat hier heel
bijzondere soorten te vinden zijn. Een grote groep
vrijwilligers, de Vrienden van
het Kennemerstrand, zorgt
ervoor dat dit een open vallei blijft.
Een bezoek aan dit gebied
is de moeite meer dan
waard. Ver is het niet en
op de fiets kunt u via de
Kennemerduinen een eind
komen. Er is een rondwandeling uitgezet en uw hond
mag mee. Binnenkort
ga ik weer en hoop ik de
Moeraswespenorchis , de
Parnassia en ander moois
te zien bloeien.

Wilt u reageren? Dat kan op www.duinenrondzandvoort.nl.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 30 - 2015

Parking C van het Circuit Park Zandvoort te Zandvoort van 5
augustus t/m 9 augustus 2015.

Vergadering welstandscommissie
De volgende vergadering van de Commissie voor welstand
en monumenten vindt, naar verwachting, plaats op donderdagmiddag 30 juli in het raadhuis.
In verband met de vakantieperiode is het mogelijk dat de
vergadering op een ander moment in die week plaatsvindt.
Belangstellend om de vergadering bij te wonen? Bel dan op
maandag 27 juli tussen 9 en 11 uur om de definitieve datum
te horen.
De Commissie adviseert het college o.a. over aanvragen om
omgevingsvergunning.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij de afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Kapvergunning gemeente bomen 2015
In het afgelopen jaar zijn bomen van de gemeente dood of
bijna dood gegaan door de harde en zoute zeewind, droogte
en boomziekte. De onderstaande bomen zijn gemerkt met
een gele stip.
Ze zijn reeds verwijderd of worden nog verwijderd. De noodzaak tot herplant is afhankelijk van de aanwezigheid van
voldoende bomen in de omgeving. Niet alle bomen hoeven
te worden herplant. Eerst worden de bomen bij herinrichtingsprojecten en op de zichtlocaties herplant. De overige
locaties blijven staan op de lijst met gewenste bomen voor
in de toekomst. Locaties in verharding worden nieuwe boom
gaten gemaakt en tijdelijk bestraat. De kap van gezonde
bomen op verzoek van burgers zijn wel meegenomen. Zieke
iepen staan niet op deze lijst.

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Zandvoortselaan 101, bouwen van een kelder / garage,
2015-VV-108, ingekomen 6 juli 2015.
- Boulevard Barnaart 67, plaatsen van erfafscheidingen, 2015VV-109, ontvangen 6 juli 2015.
- Kerkstraat 8, Afwijken van het bestemmingsplan voor schenken van koffie en thee, 2015-VV-110, ontvangen 1 juli 2015.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

LOCATIE

SOORT

OORZAAK

HERPLANT

Kostverlorenstraat 105
Kostverlorenstraat nr. 99
Kostverlorenstraat nr. 110
Kostverlorenstraat nr. 76
Celsiusstraat bij nr.
Celsiusstraat t.o. nr.237

Kastanje
Kastanje
Prunus
Kastanje
Liquidambar
Liquidambar

bloedingsziekte
bloedings ziekte
gom ziekte
bloedings ziekte
stormschade
aanrijschade

Ja Els 1x
Ja Els 1x
Nee
ja Els 1x
ja Liquidambar 1x
ja Liquidambar 1x

Noorderduinweg
De Schelp
Gerkestraat t.o. nr. 125
v.d. Werfstraat nr. 14
Flemingstraat voor nr.14b
Flemingstraat voor nr. 10
Flemingstr. achter nr.50
Reinwardtstraat
Kerkplein

Robinia
Berk
Kastanje
Kastanje
Esdoorn
Esdoorn
Populier
Populieren
Lei esdoorn

rupsenschade
dood
bloedings ziekte
bloedings ziekte
slechte kwaliteit
slechte kwaliteit
overlast
slechte kwaliteit
slechte kwaliteit

ja Iep 1x
nee
nee
nee
ja Esdoorn 1x
ja Esdoorn 1x
nee
ja Esdoorn 4x
ja Lei iepen 6x

Evenementenvergunningen verleend
• Er is een evenementenvergunning verleend aan Rapa Nui,
voor het evenement Edelwise aan Zee, dat plaatsvindt op
zaterdag 25 juli 2015.
• Er is een evenementenvergunning verleend aan Beeldende
Kunstenaars Zandvoort voor de Kunstmarkt, Place du Tertre,
die plaatsvindt op zondag 2 augustus 2015 in de Poststraat/
Kerkstraat te Zandvoort.
• Er is een evenementenvergunning verleend aan “Soentje
Oud-Noord”voor het houden van een Rommelmarkt en een
Buurtfeest op zaterdag 22 augustus 2015 en een Kinderspeeldag op zondag 23 augustus 2015. Een en ander vindt plaats
in oud-noord te Zandvoort.
• Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting
Timmerdorp voor het Timmerdorp Zandvoort dat plaatsvindt
van 4 t/m 7 augustus 2015 in de richting van het duingebied naast het verharde gedeelte van Parkeerterrein Zuid te
Zandvoort.
• Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting
Circus Renaissance voor de voorstellingen van het circus op
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Ingekomen vergunningsaanvragen

REDEN

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD
een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/
bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
particulier groen

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Stationsstraat 20, Plaatsen van een dakopbouw met terras,
2015-VV-080, verzonden 13 juli 2015.
- Prinsesseweg en Maximapark, kappen van 43 bomen, 2014VV-154, verzonden 16 juli 2015.

Van rechtswege verleende vergunning
(Reguliere omgevingsvergunning)
Bentveld:
- Zandvoortselaan 246, het realiseren van een parkeervoorziening op het voorerf, 2015-VV-105, verzonden 15 juli 2015.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Golf

Hockey

15e Zandvoort Open op Kennemer
gewonnen door vrouw
Het was vroeg druk in het clubhuis en de driving range
van de Kennemer Golf & Country Club. Zesennegentig
Zandvoorters waren uitgenodigd om dit jaar deel te nemen aan het toernooi. Helaas waren er ook dit jaar spelers
uitgeloot want er zijn ieder jaar weer teveel aanmeldingen.

Winnares van de Zandvoort Open
Jules Vasterman

De baan lag er maandag als
een echte ‘linksbaan’ bij: hard
en droog. De eerst 16 holes
werden droog en deels zonnig
gelopen. Een miezerig buitje
koelde de spelers de laatste
holes af. De prijsuitreiking werd
ingeleid door scheidend voorzitter van de KG&CC Hans Bos. Hij
bedankte de wedstrijdcommissie en vertelde over een project
dat de club met Nieuw Unicum
uitvoert. Daarna nam burgemeester Niek Meijer het woord.
Hij memoreerde dat dit toernooi
een Zandvoorts feestje is en
voerde de spanning op met de
mededeling dat er sinds lange
tijd een vrouw had gewonnen.
Meijer verhoogde de spanning

nog meer door te vertellen dat
voor de prijzen meer dan 35
punten gescoord had moeten
worden. Bij het benoemen van
de eerste plaats, kwam de dame
in kwestie uit de mouw: Jules
Vasterman was met maar liefst
40 Stableford punten dit jaar de
beste speelster.
Uitslag, bij gelijk aantal punten
heeft de commissie besloten
de speler met de laagste handicap als eerste te plaatsen: 1.
Jules Vasterman (40 punten);
2 Dark Bruijning (38), 3. Niels
Paardekoper (38); 4. Marion
Waaijer (38); 5. José Kuiters (38);
6. Jeroen Kerkman (36); 7. Martijn
Wijsman (36) en 8. Annette van
de Busche (36).
De ‘Longest drive’ bij de dames
was voor Annette van de Busche,
bij de heren voor Ron Geysen.
De ‘Neary’ bij de dames Martie
Gerus, de heren Peter Logmans.

Keepende zoon in voetsporen vader
Velen kennen hem nog wel van vroeger. Oud-Zandvoorter Piet-Jan Drommel was keeper van
Haarlem, AZ en Telstar, een betaald voetballer dus. Zijn zoon Joël is sinds kort in zijn voetsporen getreden en bepaald niet onverdienstelijk.

De Zandvoortsche Hockeyclub bestaat 80 jaar. Dat gaat niet
onopgemerkt voorbij. Samen met de 360 actieve leden,
maar hopelijk ook met heel veel oud-leden, wordt op 29 augustus het jubileum gevierd.

Op 29 augustus wordt een dag
vol hockey en gezelligheid voor
jong en oud georganiseerd. In de
middag onder meer een clinic
met hockeytoppers, een spectaculaire waterglijbaan, hockeykermis en springkussens voor de
jeugd. Bovelander hockeykampen maakt het mogelijk dat alle

sportieve activiteiten gratis zijn
voor alle jeugdleden.
Voor de (oud) leden lunch, de
barbecue van slagerij Horneman
en het lustrumfeest met lokaal
bekende DJ’s zijn online kaarten
verkrijgbaar via de website www.
zandvoortschehockeyclub.nl.

Paardensport

Wendy Moore promoveert
Met een derde plaats overall heeft Wendy Moore tijdens

Sinds februari van dit jaar speelt
de 18-jarige Joël Drommel
bij Jong FC Twente. Onlangs
maakte hij zijn debuut in de
hoofdmacht in de oefenwedstrijd tegen Achilles ’29. Het
bijzondere aan zijn verhaal is
dat hij 4 jaar geleden nog veldspeler was bij Almere City. Nu
droomt hij ervan om eerste
keus bij de ‘Tukkers’ onder de
lat te worden en van een selectie voor Jong Oranje. De appel
valt dus weer niet ver van de
boom.

Joël Drommel | Foto: KNVB

Zandvoortsche Hockeyclub
viert 16e jubileumfeest

kringwedstrijden op Mariënweide in Aerdenhout promotie
naar de klasse ZZL bewerkstelligd. De Zandvoortse dressuuramazone verdiende hiermee ook een startbewijs voor
de Noord-Hollandse Kampioenschappen die volgende
maand in Hoofddorp gereden zullen worden.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor
K. Willemse
ASN Vermaire Haarlem/
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Circus Zandvoort
Direct Account
Dorsman Assurantiën

Het Pakhuis
Huisartsenpraktijk Noord
B. van Bergen
Huisartspraktijk Dr. H.A.
Scipio Blüme
IJzerhandel Zantvoort
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11

P. van Kleeff
Belisol
SKiP
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Swingsteesjun
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartverzorging Erika
Van der Valk Notariaat

Wendy Moore met Windsor op Mariënweide

In de verplichte Z2 proef pakte
Moore het zilver en in de daaropvolgende ‘Z2 Kür op Muziek’
kreeg ze de bronzen medaille
omgehangen. “Ik ben erg blij en
had dit echt niet verwacht. Winsor
is namelijk even geblesseerd geweest en we hebben daardoor de
laatste weken niet of nauwelijks
kunnen trainen. Hij krijgt nu direct

weer wat rust om in augustus tijdens de finale weer te knallen. De
beste vijf van het Noord-Hollands
Kampioenschap mogen naar het
Nederlands Kampioenschap in
Ermelo begin september. Ik heb nu
34 winstpunten in de Z2 en ga nu
naar de hogere Zeer Zware klasse
Licht (ZZL)”, aldus een blije Moore
na afloop.
15

THUISBLIJVERS LET OP!

*Geldig van
Zaterdag 18 Ju
Zaterdag 15 Au li t/m
gustus.

PROFITEER NU VAN
DE BELISOL
VOORDEELDAGEN!
Tijdens de “rustige” zomerperiode
kunt u bij Belisol extra profiteren
van voordeel bij aanschaf van uw kunststof,
aluminium of houten
kozijnen.

- GRATIS montage vanaf 4 kozijnen
en/of een voordeur, schuifpui of tuindeuren.
- GRATIS horren bij alle draaikiepramen
- GRATIS 20 jaar Belisol garantie op kunststof
en Aluminium
- GRATIS deskundig advies
- GRATIS Belisol strandbal voor
elke bezoeker van onze showroom (op=op)

Tijdens deze
aktie kan uw
voordeel
oplopen tot
maar liefst

35%!

Profiteer nu van deze voordelen en maak een
afspraak bij u thuis of in onze showroom.

Bel nu voor een offerte op maat! 023-881 21 21

WIJ ZIJN VERHUIS
A. Hofmanweg 32, 2031 BL Haarlem, tel. 023-881 21 21 haarlem@belisol.nl
EN ZIJN NU
BELISOL HAARLEM

WWW. BELISOLHAARLEM.NL
16
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Actueel

7

Veel schade
door zware
zomerstorm

Cultuur

9

Zondag weer
kunstmarkt
in Poststraat

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Rekreade

11

Circus

Santekraampie
leuk slotfeest
van Rekreade

Het circus
is weer in
het dorp

oplage 9.500 exemplaren

Horeca op achterste benen:
“We worden een slaapdorp!”

www.zandvoortsecourant.nl

Kampeervereniging
viert 80e verjaardag

De Zandvoortse horecaondernemers staan op hun achterste benen door een brief

Afgelopen dinsdag was het feest bij Kampeervereni-

van burgemeester Niek Meijer aan de raad over aanscherping van maatregelen te-

ging Strandgenoegen (KVS). De club vierde het 80-ja-

gen overlast in het uitgaansleven. Daarin staat onder andere dat er vanaf 12 uur ’s

rig bestaan met een drukbezochte receptie op het

nachts geen overlast meer mag zijn van muziek en luid praten op de terrassen of op

strand, waar anders zou je haast zeggen. Ereleden, le-

straat. De uitbaters moeten daar zorg voor dragen, zij worden er verantwoordelijk

den en oud-leden waren allemaal gekomen om deze

voor gehouden.

gelegenheid gezamenlijk te vieren.

25+ BEACH PARTY
@De Haven van Zandvoort
1 augustus
17.30 – 00.00 uur

SWINGSTEESJUN.NL

Horeca-ondernemers kwamen in café Neuf bijeen voor overleg
Het bestuur van KVS

RAY BAN
OP STERKTE
VOOR € 199,Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

Bruisend
Zandvoort

Dat houdt in dat de deuren dicht
moeten zodat geen geluid naar
buiten kan komen. De horecaondernemers zijn afgelopen maandag in spoedzitting bijeengekomen in café Neuf om hun onvrede
te uiten en om te bespreken wat
ze er mee aan moeten. Ze zeggen
verrast te zijn door de plotselinge
actie van de gemeente: “We wisten niets van die twaalf uur maatregel.”
Burgemeester Meijer legt uit
waarom hij dit heeft gedaan. “Het
zijn geen nieuwe maatregelen.
Alleen wil ik de bestaande regels
aanscherpen. Veel horecazaken
in de Haltestraat nemen het niet
zo nauw met de geluidsnormen.
Vooral vorig jaar is het heel erg

geweest. Er zijn heel veel klachten binnengekomen van omwonenden. En dan heb ik het niet
over notoire klagers. Nee, dit waren bewoners die best begrijpen
dat ze in het centrum wonen en
je daardoor regelmatig overlast
kan verwachten. Maar nu werd er
volgens hen meerdere keren een
grens overschreden. Daar ben ik
van geschrokken. Dat pik ik niet.
Daarom deze actie. En die is zeker niet bedoeld om de horeca te
pesten. De bedoeling hiervan is
om de Zandvoortse uitgaanswereld gezellig te houden. Is het nou
zo moeilijk om je aan de regels te
houden?”, vraagt hij zich af.

Vervolg op pagina 3
ZANDVOORT

‘Geldt die term voor
het uitgaansleven of
voor de tabletjes op
het nachtkastje?’

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

Voorzitter Martin Meesterman
memoreerde dat KVS haar oorsprong heeft in misschien wel
de mooiste stad van ons land,
Amsterdam, en daar zijn ze maar
wat trots op. De receptie werd
druk bezocht en herinneringen
uit vervlogen tijden werden alom
verteld en aangehoord. Ook burgemeester Niek Meijer en wethouder Gerard Kuipers van Toerisme
en Economie waren bij de receptie van de vereniging aanwezig.
Kuipers noemde KVS ‘een dorp in
het dorp Zandvoort’ en zei dat de

kampeerders van de in totaal 600
huisjes op het noordstrand, een
goed portie van de Zandvoortse
toeristenindustrie op zich nemen.
En nadat een bestuurslid van de
federatie meldde dat het overleg
tussen de kampeerverenigingen
en de gemeente Zandvoort uitstekend verloopt, barstte het feest in
de feesttent in alle hevigheid los.
De club heeft nu een feestweek
voor de boeg met diverse activiteiten op het strand. Hoe kan het
ook anders met zo een jonge vereniging.

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588
Zaterdag 1 augustus haalt de ecocar
weer Klein Chemisch Afval op.
Zie schema op pagina 14
Gemeente Zandvoort

1

Weerbericht

Waterstanden

Hier uw vaste advertentie?

1 augustus 2015

06-2453 0167

Het is echt waar:

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Meer zomerse tendens
richting weekend
De afgelopen dagen was sprake van een echte

zomerdip in deze tot dan toe redelijk of goed
verlopen zomer. Het dieptepunt was natuurlijk
de zwaarste julistorm sinds het begin van de
waarnemingen.

Nog nooit stond er zo veel wind in ons deel van NoordHolland tijdens de maand juli. Ook bij een reguliere
herfst- of winterstorm was er doorgaans minder schade.
Daar alle bomen vol in het blad zaten en er bovendien
veel regen viel, werden de bomen topzwaar.
Nog een factor die mee speelde in het gebied met de
meeste windkracht: de droge ondergrond. In de regio
Zandvoort is het namelijk nog steeds erg droog ondanks de buien van de afgelopen week. Dus eigenlijk
drie factoren waren aanwezig om tot regionaal enorme
windschade te komen. In de buurt van IJmuiden werd
de hoogste windstoot gemeten te weten 121 kilometer
per uur.
Tot en met donderdag kunnen er nog enkele pittige
buien langskomen in West-Nederland en het al flink
opgewarmde Noordzeewater kan de buienactiviteit
vooral in onze contreien nog even extra doen toenemen.
Toch zien we een leuke weersverbetering aankomen komende tijd en op vrijdag merken we dat al. Onder invloed
van een opkomend hogedrukgebied uit het zuidwesten
wordt de buienactiviteit onderdrukt, neemt het aandeel
zon toe en bindt de wind wat meer in. Bovendien stijgt
de dagtemperatuur naar aangename waarden die in het
weekend uit zullen komen op bijna 22 graden.
Ook begin komende week zal het waarschijnlijk nog
(hoog)zomers blijven, maar liggen de onweersdreigingen via Frankrijk toch alweer op de loer. Een geheel stabiel weerpatroon is dus niet helemaal aan de orde maar
de flink zomerse tendens zit er toch weer duidelijk in
begin augustus.
De gemiddeld prima Hollandse zomer (met zo af en toe
dus wat minder weer) gaat dus ook in augustus nog
even voort. Volop wisselvalligheid en koelte is niet in
zicht voorlopig, maar een hittegolf richting 5 augustus lijkt er ook nog niet aan te komen. Toch opteert het
Amerikaanse weermodel voor maxima tussen de 30 en
35 graden volgende week in ons land.

m u s i c | f o o d-0|8 d r i n k s | b e a c h h i d e a w a y
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Paula
Zwemmer - Koning
Wordt 90 jaar !

0
AY
saturdayD25-07
UR
AT
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10:30 - 22:00

live

DJ’s

GOSTO

phil horneman
(wicked jazz sounds)
dj guzz | mike van loon

FEIERTAG
FRIDOLIJN

roberto davinci

tenfold

early yoga | sushi bar | OYSTERBAR | asian ﬁngerfood
whiskey bar | Gin & tonic bar | healthy shakes

Hartelijk gefeliciteerd.

shoe-art | massage | and many more...

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Ook iemand feliciteren?
Plaats dan een Spotlight

voor slechts € 25 !
Lever tekst+foto aan via
info@zandvoortsecourant.nl
of bel 5732752 voor meer info

Burgerlijke stand
17 – 24 JULI 2015
Overleden:
Vader, Yvonna Antonia Josephina, geb. 1958
Van Dijk, geb. Tempel, Grietje, geb. 1917
Wiersma, Wanda Margaretha, geb. 1954

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds J.B. Stobbelaar
www.kerkzandvoort.nl

tickets -incl. free Gin&Tonic- € 10,00 - limited early yoga ticket incl. lunch € 30,00
ajuma - paulus loot boulevard 2 - zuidstrand - zandvoort
www.ajuma.nl/summerfestival

JULI/AUG
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30 03.18 1 1 . 4 5 15.42 2 3 . 5 5
31 04.02 1 2 . 2 4 16.25
01
0 0 . 4 0 04.42 1 4 . 4 6
02
0 1 . 2 5 05.26 1 5 . 3 6
03
0 1 . 5 6 06.06 1 6 . 2 3
04
0 2 . 3 6 06.52 1 7 . 0 3
05
0 3 . 2 5 07.39 1 5 . 3 5
06
0 4 . 1 0 08.31 1 6 . 2 4

17.09
17.52
18.35
19.20
20.08
21.01

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.
Gerookte makreel met venkelsalade
of
Bonbon van serranoham
gevuld met mascarpone, dadels, vijgen en honing

❖

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Pastor Dick Duijves
m.m.v. Theo Wijnen, piano en Michel Duijves klarinet
www.boazparochies.nl

Zwaardvis met tomaten compote en limoensaus
of
Kalfsentrecote met truffelsaus

❖
Scroppino

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur Pastor W.H. Al
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken , Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

85x50 mm

Za.

Zo.

Max

17o

18o

20o

21o

Min

13o

12o

13o

15o

Zon

70%

85%

85%

80%

Neerslag 55%

20%

10%

var. 3-4

o. 3-4

Wind
2

w. 4

72x50 mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

tel.: 023 - 532 60 13

tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

www.troupin.nl

10%

85x50 mm

o. 3

72x50 mm

Overlijden melden?

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
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Strand schoonmaken is serieuze business

De strandschoonmaak machine van Huig Molenaar

door Joop van Nes jr.

Molenaar vertelde dat hij al jaren
plannen in die richting had. Hij
maakte al als 8jarig ‘binkie’ het
strand van Piet Termes schoon en
verdiende daar, voor die tijd, een
behoorlijk zakcentje mee. Zijn va
der zei altijd “Help mee voor een
schoon Zandvoort aan zee”, en dat
is heden ten dage zijn lijfspreuk
geworden.
“Ik heb nu de tijd om de ideeën
die ik in de loop der jaren heb
gevormd, handen en voeten te
geven. Je moet niet ‘dom’ gaan
werken. Denk na en ontwikkel”,
zegt hij. Molenaar heeft nu de
tijd en de energie om de ‘rand
verschijnselen’ van het strand

pachter zijn te ontwikkelen. “Ik
kan nu mijn creativiteit botvieren.
Die machine bijvoorbeeld heb ik
samen met de ‘Willy Wortel’ van
de Bollenstreek ontwikkeld. Het
is een al bestaand concept dat
Walter van Duivenbode, van WDM
(Walter Duivenbode Mechanisatie,
red.) uit Noordwijkerhout, mee
heeft helpen vereenvoudigen.
Ik kan de schoonmaakmachine
achter mijn tractor haken en hem
vanuit de cabine helemaal bestu
ren. Het gevolg is ten eerste een
schoon strand en ten tweede een
egaal strand want kuilen en onef
fenheden worden geëgaliseerd.
Het enige wat ik nu nog moet
kopen is een nieuwe trekker. Die
schenk ik mijn vrouw Anita voor
haar eerstvolgende Moederdag”,

zegt hij met een groot gevoel
voor humor en een grote grijns
op zijn gezicht. De machine is nu
al verkocht aan een strandje op de
Veluwe en twee gaan er naar de
randen van het IJsselmeer.

Gebroeders Paap
De machine van Molenaar c.s.
kost een fractie van die de heren
van Transport en Shovelbedrijf
Gebroeders Paap hebben aange
schaft, een bedrijf waar Molenaar
een goede en warme relatie mee
heeft. Zij maken in opdracht van de
gemeente Zandvoort iedere dag
de vloedlijn vanaf Parnassia tot
aan de grens met Langevelderslag
schoon; een stuk strand van bijna
12 kilometer lengte. Leendert
Paap van het bedrijf: “Voor 1998
moesten de strandpachters zelf
de vloedlijn schoonmaken. Dat
gebeurde ook wel eens niet
waarna er een stinkende troep
achter bleef. De gemeente heeft
uiteindelijk de verplichting aan de
pachter uit het contract gehaald.
Wij hebben toen ingeschreven om
die taak op ons te nemen waarna
de gemeente ons heeft ingehuurd.
Wij hebben destijds een machine
in België gekocht en nu zijn we

alweer aan onze vierde machine
bezig. We hebben er ook een in
reserve staan voor het geval de
machine waar we mee werken
defect raakt.” Machines van het
formaat van de Gebroeders Paap
zijn behoorlijk prijzig en het is een
knappe investering om een nieu
we aan te schaffen. Deze machine
is ook een stuk geavanceerder
dan die van Molenaar. “Dat moet
ook wel als je bijna 12 kilometer
strand schoon moet maken”, zegt
hij na een nachtdienst die circa 7
uur duurt.

Gedeeltelijk
Het is echter geen doen om het
hele strand schoon te maken, om
meer dan alleen maar de vloedlijn
te doen. “Strandpachters gebrui
ken nooit dezelfde plaats voor de
nachtelijke opslag van hun bedjes
en het wordt dan echt zigzaggen
als ze overal verspreid staan. Maar
voor alles is een oplossing. Als de
pachters naar ons toekomen en
vragen of wij het strandschoon
maken op ons willen nemen, is
dat uiteraard bespreekbaar en
gaan we erover nadenken. Tot die
tijd doen wij alleen de vloedlijn”,
sluit Paap af.

zo snel mogelijk 112 bellen. Ook
als er buiten opstootjes zijn. Dan
komt de politie meteen in actie.
Maar ik heb de indruk dat er vaak

Cartoon - Hans van Pelt

Ondertussen wordt de compu
ter door de dames opgepimpt.
De achtergrond van het scherm
is niet naar hun zin. Al gieche
lend bladeren zij door mijn fo
toarchief, de ene stomme foto
na de andere wordt als afbeel
ding geprobeerd. Net zolang
totdat zij tevreden zijn. Kleurtje
hier en een accentje daar en
klaar is mijn scherm. Gelukkig
is mijn computer niet van slag
en kan ik mijn werkzaamhe
den gewoon verrichten. Ook
mijn iPad en mobieltje moeten
er aan geloven en krijgen een
opfrisbeurt. Nou ben ik niet zo
handig met de mobiel dus dat
zal straks nog problemen gaan
opleveren.

Machine Gebr. Paap

Vervolg - pagina 1
Burgemeester Meijer: “Iedere ho
recaondernemer is verantwoorde
lijk voor wat er in zijn zaak gebeurt.
Als er problemen zijn moeten ze

… is logeren best gezellig.
Vinden mijn twee kleindochters
ook. De een woont in Zandvoort
en de andere in Leek. De mei
den zien elkaar niet zo vaak
maar zodra ze samen zijn klikt
het formidabel. Vooral als het
logeeradres oma Zee is dan is
het dolle pret. Ook dit jaar mag
Madelief uit Leek een weekje bij
ons logeren en natuurlijk is Eva
van de partij. Zij vermaken zich
prima en hebben de boven
etage als hun territorium inge
richt. Het is een grote bende.
Maar ach, het is allemaal droge
troep en zo weer opgeruimd.

geen melding wordt gemaakt van
overlast. Dat is dom, want ik blijf
er bij dat we samen moeten wer
ken. Dat is de basis om uitgaan in
Zandvoort leuk te houden.”
De horecaondernemers vinden
juist dat het nu heel goed gaat.
Robert Hartog, de nieuwe voor
zitter van de Zandvoortse afdeling
van Koninklijke Horeca Nederland:
“Er zijn dit jaar weinig grote inci
denten geweest. We zijn juist heel
erg bezig om de geluidsoverlast
te beperken. De wijkagent heeft
ons pas nog gezegd dat het juist
heel goed gaat. Dus wij begrijpen
er niks van.”
Dat beide partijen nu lijnrecht te
genover elkaar staan, vindt Meijer
jammer. “Belangrijk is dat er goed
overleg is. Ik heb voorgesteld om
vijf horecaondernemers en vijf be

woners met elkaar in contact te
brengen om gezamenlijk te pro
beren de overlast binnen de per
ken te houden. Maar daar is nog
niet op gereageerd. Nogmaals
wij willen dat het gezellig is om
uit te gaan in Zandvoort, maar dan
moet iedereen zich wel aan de
regels houden.” De horecaonder
nemers vrezen dat als alle maat
regelen strikt worden uitgevoerd
Zandvoort een stiltedorp wordt,
met alleen maar bejaarden.
Komende maandag komt er
nader overleg tussen de burge
meester en de horecaonderne
mers. Meijer: “De verhalen dat we
plotseling handhaven kloppen
niet. We waarschuwen nu alleen
nog. Als we ons echt streng aan
de wet houden, zouden er veel
meer straffen moeten worden
uitgedeeld.”

De meiden zijn zelf ook voorzien
van de nodige apparaten en
daar wordt driftig gebruik van
gemaakt. Kennelijk ook midden
in de nacht want mijn dochters
melden mij de volgende dag dat
Madelief en Eva nog tot heel laat
WhatsApp’jes en sms’jes had
den verzonden. Kennelijk kan je
via jouw mobiel hun volgen. Ik
heb daar geen benul van want ik
gebruik mijn mobiel alleen om
te bellen. Toen ik in diepe slaap
was en droomde van mijn twee
lieve kleindochters, hadden zij
de grootste lol!
Als zij volgende keer nogmaals
komen logeren zal ik aan hun
moeders een gebruiksaanwij
zing vragen. Want zoiets ge
beurt mij geen tweede keer.
Voor het slapen wordt alles in
geleverd. Het is uit met de pret.
Hoewel? Het is vakantie
en logeren bij oma moet
gewoon gezellig blijven.
Daar horen geen regel
tjes bij!

Nel Kerkman

Toen de Zandvoortse Courant twee weken geleden bekend maakte dat strandpaviljoen Thalassa het ‘Schoonste
strandpaviljoen van Nederland’ was geworden, meldden
wij dat de schoonmaakmachine, die mede door Huig Molenaar sr. is ontwikkeld, al drie keer is besteld. De vraag
was of deze machines naar Zandvoortse kopers zullen
gaan. Wij gingen op onderzoek uit.

Column
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Evenementenagenda
 AUGUSTUS  AUGUSTUS 
1

Festifari - Festival bij Safari Club,

1

Ajuma Summer Festival - Zuidstrand 2,

1

Swingsteesjun - De Haven van Zandvoort,

ITALIAN TAPAS

2

Nationaal Oldtimer Festival

LA VITA È BELLA!

2

Place du Tertre - Poststraat/Kerkplein,

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS

2

MMX

PIZZABAR
weekmenu
Salade van watermeloen, feta en munt
Gebakken makreel met quinoa
en zoetzuur van komkommer
Semifreddo met hazelnoten

€ 24,50 P.P.

ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

HALTESTRAAT 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

13.30-23.00 uur

10.30-22.00 uur

17.30 – 00.00 uur

Circuit Park Zandvoort
10.00-17.00 uur

Jutterskofferbakmarkt - Gasthuisplein,

10.00-16.00 uur

7

Jazz behind the bar

8

Jazz Behind the Beach - Raadhuisplein,
19.00-00.30 uur

t/m 9 Kids Fun World - Kinderkermis Badhuisplein,
dagelijks vanaf 12.00 uur

8+9

IJzerhandel Zantvoort
WEEKAANBIEDING
Tonijnsteak op oosterse wijze
geserveerd met
roerbakgroenten en mihoen

is op zoek naar
enthousiaste
parttime medewerkers
Neem voor meer informatie
contact op met de heer Arens,
tel. 5712418 of stuur een email
naar info@ijzerhandelzantvoort.nl

voor maar € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Onderneming van het Jaar 2014/2015

Wij zijn
met vakantie
t/m woensdag 12 augustus
Specialist voor al uw bloemwerken.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
30 juli t/m 5 augustus

MINIONS (3D/NL)
DAGELIJKS OM 13.30 & 15.30 UUR

JURASSIC WORLD (3D)
DAGELIJKS 19.00 UUR

MAGIC MIKE XXL
DAGELIJKS 21.30 UUR

VERWACHT:

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
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HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?
Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

BINNENSTEBUITEN (DISNEY/PIXAR)

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

DNRT Racing Days - Circuit Park Zandvoort

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Veel schade na zomerstorm
De schade die de noordwester storm zaterdag in Zandvoort aanrichtte is aanzienlijk.
Zowel de Zandvoortselaan als de Zeeweg waren tijdelijk afgesloten door een aantal omgewaaide bomen en veel afgewaaide (grote) takken. De bomen, die vol in blad staan,
vangen nu extra veel wind en kunnen vaak de druk niet aan.
Het gevaar van omvallende
bomen was ook in onze woonplaats erg groot. Vele tientallen
bomen vielen her en der om,
met veelal materiële schade tot
gevolg. Ook op de Kennemer
Golf & Country Club zijn 36 bomen omgewaaid.

Safari kon de druk ook niet
weerstaan. Een deel raakte los
en kwam in de voortuin van
een huis op de boulevard terecht. Veel andere strandpaviljoens hebben ook flinke schade
opgelopen, net als veel kampeerders op het noordstrand.

Het dak van strandpaviljoen

De strook langs het strand heeft

Strandtenten waren bedolven onder het zand

het in Zandvoort het meest te
verduren gekregen. Een huis
aan de Burg. Engelbertsstraat
verloor, zoals vaker bij stormen,
tientallen dakpannen. Het dak
van het oude Dolfirama kwam
voor een behoorlijk deel los.
Ook de attracties van Kids Fun
Park, op het Badhuisplein, liepen grote schade op.

Dak Safari Club weggewaaid

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Wegens succes verlengd

varingen met elkaar. De
toegang is gratis.

Slapen in
vrachtwagen

Maandagochtend is besloten
om de extra rondleidingen,
door Michiel Drommel, om ‘het
verhaal achter het strandtentje’
nog met een paar woensdagen
te verlengen. Wilt u ook het verhaal achter het oude ‘strandtentje’ te weten komen? Gaat
u dan de woensdagen tot en
met 12 augustus langs in het
Zandvoortse Museum. Speciaal
voor deze extra rondleiding is
het vanaf 11.00 uur geopend.
Drommel vertelt u graag het
verhaal achter de realisatie
van dit project. Hoe het idee is
ontstaan, wie er aan mee hebben geholpen maar ook de
leuke en mooie weetjes van
het strandtentje. U bent
van harte welkom.

In de nacht van vrijdag op
zaterdag heeft de politie
rond 01.30 uur een 21-jarige Duitser aangehouden.
De man had ingebroken
in een vrachtwagen die geparkeerd stond aan de Hogeweg.
De eigenaar van de vrachtwagen, een 43-jarige inwoner van
Borculo, ontdekte de vreemdeling die in de cabine lag te
slapen. De Duitser bleek onder
invloed van alcohol en heeft
de rest van de nacht op het
politiebureau doorgebracht.
De eigenaar van de vrachtwagen heeft aangifte gedaan van
vernieling; de Duitser wist de
vrachtwagen binnen te klauteren door een opengebroken
dakluik.

Bij Jazz aan zee kwam
de warmte van binnen

Peuterbieb: luisteren,
spelen en dansen

Boom omgewaaid in tuin

Kiosk onthoofd

Koninginneweg gesperd door omgewaaide bomen

Boom in Keesomstraat op punt van omvallen

Deze bomen waren al bezweken

Dakpannen Engelbertsstraat zijn gevlogen

Alle peuters verzamelen!
Verveel je je in de zomervakantie? De Peuterbieb is
ook in Bibliotheek Zandvoort in de zomer aanwezig. Op woensdag 12
augustus van 10.00 tot 12.00
uur zijn de peuters en hun
(groot)ouders of oppas welkom. Tijdens de Peuterbieb
wordt spelenderwijs aandacht
besteed aan het taalgevoel en
de woordenschat van kinderen
door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes.
De verhalen prikkelen de fantasie en deze wordt ook gebruikt
bij muziek maken en bij samen
spelen of dansen. Voor ouders
en oppassen is de Peuterbieb
ook gezellig en leerzaam, zij
krijgen leestips en delen er-

Een prima band, dat Son Bon
Bon. Lekkere traditionele salsamuziek, met een eigen twist,
uit Santiago de Cuba waarin de
bandleden zich helemaal konden geven en dat ook deden.
Kan ook eigenlijk niet anders
met de Curaçaose zangeres
Yumarya Gruijt. Zij zweepte
haar publiek helemaal op met
als gevolg dat menigeen de
kriebels kreeg en mee moest
bewegen. Waar vooraf vurig
op gehoopt werd, mooi weer,
kwam afgelopen zondag helaas niet uit. Het was gelukkig geen belemmering
voor vele dansliefhebbers. Het werd, ondanks
de gure regen en wind
die buiten de sfeer bepaalde, een zeer aangename middag binnen in
café Het Juttertje in een
druk strandpaviljoen
Thalassa.
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B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

 023-5730962

OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?

Eric Zorgt: professionele
mantelzorg in Haarlem e.o.
Voor prettige ondersteuning
en een luisterend oor.
Koken / computer / voorlezen /
klussen in en om huis / uitstapjes /
bezoek dokter / schoonmaak e.d.

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Voordelige kennismakingsactie?
Kijk op:

www.ericzorgt.nl

Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt door:

Amstel Burght

administratie- en belastingadviseurs

Tandarts Achilles van der Laan | Hair Stylist Ton Karpes
Administratiekantoor Janssen & Kooy | van Vorden Bouw
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Column

www.zandvoortsecourant.nl

Vanwege het 10 jarige bestaan van de Zandvoortse Courant blikken wij terug in de tijd en kijken wij wat er tien jaar
geleden in de krant stond. Deze keer is de keus gevallen op het artikel ‘Afvaarvergunningen voor strand niet toereikend’
uit de krant van 28 juli 2005.

In het artikel uit 2005 staat dat er te weinig te vergeven
vergunningen zijn om aan de vraag te voldoen om met
een eigen boot vanaf het Zandvoortse strand af te varen. De vergunningen worden jaarlijks vanaf 1 januari
aangevraagd maar de ongeveer 100 vergunningen zijn
snel toegewezen waardoor er een wachtlijst ontstaat.

vergunningen voor vaartuigen
op het strand zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Zandvoort
en de notitie Vaartuigen op het
strand 2001. De ambtelijke organisatie bepaalt op basis van
deze regels of een aanvraag wel
of niet wordt gehonoreerd. Het is
de gemeenteraad van Zandvoort
die in eerste instantie de regels
vaststelt en de wenselijkheid ervan bepaalt.

Na 10 jaar nog
steeds actueel

De ‘bananenboot’ die voor de Zandvoortse kust vaart

Noodzakelijk
De noodzaak van het stelsel
van vergunning verstrekking
is begrijpelijk. In het kader van
de openbare orde en veiligheid
is het noodzakelijk om regels
te stellen. Het strand en de zee
zijn ’s zomers altijd druk. Te veel
boten betekent overlast voor de

zwemmers, wandelaars en zonaanbidders. Het zorgt ook voor
potentieel gevaarlijke situaties
en het neemt veel plaats op het
strand in en daarom is reguleren en handhaven wenselijk. De
gemeente verstrekt de vergunning op grond van verschillende
beleidsstukken. Regels over

Place du Tertre is een
begrip in Zandvoort
Voor de zesde keer organiseren de enthousiaste leden
van de vereniging BKZ de kunstmarkt Place du Tertre op
zondag 2 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. Het gezellige

Op 20 juli 2015 stuurden Gert
Toonen (PvdA) en Willem Paap
(SZ) een gezamenlijke brief
naar het college. Daarin stellen
zij, ondanks dat de gemeente
beschikt over diverse nota’s,
dat er nog steeds een integraal
Watersportbeleid ontbreekt.
Verder vragen zij of het college bereid en in staat is gedurende deze zittingsperiode een
Watersportbeleid vorm te geven.
In het verkiezingsprogramma
van de PvdA 2014-2018 staat dat

het watersportbeleid moet worden meegenomen in de sportnota. Maar of dit beleid in deze
nota thuis hoort is de vraag want
vergunningen voor vaartuigen
worden niet alleen uitgegeven
aan sportbeoefenaars maar ook
aan commerciële pleziervaart.
De aanpassingen in de geactualiseerde notitie ‘Vaartuigen op
het strand 2007’, die het beleid
uit 2001 vervangt, staat onder
meer de aanvulling commerciële
pleziervaart en ‘bananenboten’.
Tenslotte is in de APV door de gemeenteraad aan het college de
bevoegdheid gegeven vergunning te verlenen om tijdens het
seizoen van 1 maart tot 1 oktober
een vaartuig op het Zandvoortse
strand te hebben en daarmee af
te varen en aan te landen. Deze
bevoegdheid is een instrument
om het aantal vaartuigen op het
strand te reguleren. In 10 jaar
is nog steeds het uitgeven van
vergunningen noodzakelijk om
de veiligheid van de strandbezoekers en zwemmers te waarborgen.

De Wurf aan de was
De actieve leden van de folklorevereniging de Wurf
stroopten op zaterdag 25 juli de mouwen op. Ondanks de
storm werd de was, niet buiten maar binnen, gedaan in
het Zandvoorts Museum.

Franse marktje staat op een van de oudste en sfeervolste
plekjes van Zandvoort: de Poststraat, met een uitwaaier
van kramen naar het Kerkplein.

Wassen was een sociale gelegenheid
Place du Tertre in de Poststraat

Op de kunstmarkt zullen enkele
BKZ kunstenaars de bezoekers
tonen hoe een kunstwerk tot
stand komt. Het aanbod op de
kunstmarkt is zeer divers met onder andere glaswerk, zilveren sieraden, fotografie, bronzen beelden, originele hoeden, keramiek
en schilderijen. Verder staan er
kramen met brocante artikelen
en biologische voedingspro-

ducten. Via de tarotkaarten en
numerologie kan men inzicht
krijgen in allerlei aspecten van
het dagelijks leven. Voor iedere
kunstliefhebber en voor elke
portemonnee is er wel iets op
deze gezellige markt te koop of
komt men eindelijk hét kunstwerk tegen waar men al jaren
naar op zoek is. Daarvoor hoeft
u beslist niet naar Parijs!

Met een kleine voorstelling lieten
zij zien hoe vroeger de grote was
gedaan werd. Niet in de wasmachine maar op een wasbok stonden
2 tobbes en een wringer. Er werd
door Syliva Holsteijn, Hilly Nieland,
Ans en Freek Veldwisch en Mieke
Hollander flink geboend en met
een grote stamper werd de was
aangestampt. Op een replica van
een wasrek werd de was onder gezellig Zandvoorts dialect opgehan-

gen. Zondagmiddag werd de was
nog eens dunnetjes overgedaan.
In augustus wordt deze folkloristische voorstelling elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in
het Zandvoorts Museum door de
Wurf getoond. Bij slecht weer is het
binnen en anders bij de entree aan
de voorkant van het museum aan
de Swaluëstraat. Iedereen is van
harte welkom.

Zomerstorm
Hoge bomen vangen veel wind.
Begroeide bomen, vol sappige
bladeren vangen nog meer wind.
Menig boom is gesneuveld. En
niks ziek of zwak, gezonde bomen met mooie crèmekleurige
binnenkant. Als luciferhoutjes geknakt. Straten waren afgezet om
al het afgebroken groen bijeen te
harken en de half hangende af te
zagen, om gevaar te voorkomen
dat een vallende tak of boomstam
mens of dier zou kunnen raken. Er
lagen bomen dwars over geparkeerde auto’s heen, en ondanks
waarschuwingen was er toch een
verdwaald iemand met zijn caravan de snelweg opgegaan. De
ultieme kick voor kiters was het
wel, maar na 12.00 uur werd die
kick ook meer droom dan fysieke
uitdaging. De zomerstorm afgelopen zaterdag is niemand ontgaan.
Niet de enige sinds de metingen
vanaf 1901, maar wel de zwaarste.
De informatiestorm in mijn hoofd
afgelopen maanden was er niets
bij. Maar toch enigszins vergelijkbaar. Dat zal herkenbaar zijn
voor een ieder die ook een eigen
bedrijf is gestart. Het regende
termen als ondernemersplein,
KvK, logo, Belastingdienst, zakelijk rekeningaccount, klanten,
visitekaartjesontwerp, passie,
administratie, netwerken, financieel adviseur, spookfacturen en
omzetbelasting in mijn hoofd. Het
ging dan wel niet met vlagen of
windkrachtstoten 10, maar wel in
volle snelheid vooruit en door, geconcentreerd en bevlogen. Echter,
controle zal je er nooit over hebben. Antwoorden ook nog niet.
Inzet, ondernemerscapaciteiten,
economie status, uren draaien,
gunfactor, alles telt mee. Het zal
beleven worden, en erin geloven
en dat weten uit te dragen.
Natuur daarentegen is wispelturig, maar heeft dezelfde inzet, dezelfde drive, dezelfde hartstocht.
Alleen soms met de verkeerde
afloop helaas. Een dode en zo’n
13 miljoen schade door de storm,
nog zonder claims van gecancelde
festivals. Het heeft behoorlijk huis
gehouden, maar gelukkig zijn huizen behouden gebleven. Invloed
op het weer zullen we nooit hebben. Kracht wel. Ook op jezelf. Ben
Okri zei ooit: “Groei… waar
het leven je ook neerplant.”
Dat zal ongetwijfeld gaan
gelden in de toekomst, voor
beide situaties.

Mandy Schoorl

Afvaarvergunningen voor strand niet toereikend

7

Jouw zorg en jouw verhaal
maken het verschil

RESIDENCE PANDORA
LE
NOG ENKE
ENTEN
APPARTEM
AAR!
BESCHIKB

Wij zijn op zoek naar nieuwe
collega’s: wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen en verzorgenden
Waarom Amie?
• Amie is een kleine, warme organisatie
• Wij luisteren naar de verhalen van cliënten en
mantelzorgers maar ook naar jouw verhaal
• Amie biedt interessante ontwikkelingsmogelijkheden
• De werkomgeving is mooi, aan de rand van de duinen
• Amie heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,
o.a. een zeer ruime bonusregeling
En ben jij een professionele kanjer die kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan?
Neem voor onze vacatures en informatie over de
opleidingsmogelijkheden een kijkje op www.amie.nl.

Luxe appartementen incl. parkeerplaats
Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking
Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195

Voor persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl
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PER DIRECT GEVRAAGD:

Zelfstandig kok
Heb je aantoonbare ervaring
Ben je creatief met oog voor
details en ben je beschikbaar
Neem dan contact met ons op

Café Neuf

Haltestraat 25 Zandvoort
Mail cramermaris@casema.nl
06-26178819

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

BELEGEN BORREL KAAS

* mooi gerijpte Goudse kaas van ...CONO!

NU 500 gram van 6,98 voor maar 5,49

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Rekreade weer groots afgesloten
Afgelopen vrijdag werden twee weken Rekreade in Zandvoort afgesloten. Met het traditionele Santekraampie, dat voor de 42e keer georganiseerd werd, kwam er een einde
aan twee weken vol van plezier voor ruim 150 jonge Zandvoorters.
Een mooier slot dan Santekraampie is niet denkbaar. Naast
de bekende activiteiten als het
kleuren en buttons maken, werden dit jaar ook veel kinderen geschminkt. Er werd veel gedanst en
natuurlijk mochten pannenkoeken
en limonade niet ontbreken. Het
feest werd traditioneel afgesloten
met een poppenkastvoorstelling.
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Column - Huisdierbewust
Plaatsgenote Nikita de Grauw is
momenteel bezig met het laatste
jaar van de opleiding tot dierenarts.
Maandelijks schrijft zij een column
met handige informatie over (het
behouden van) de gezondheid van
huisdieren.

Hitte shock bij huisdieren,
hoe zit dat precies?
Afgelopen maand hadden we soms met zeer hoge
temperaturen te maken. Wat gebeurt er precies in
het lichaam als het dier te warm wordt?

Politiek, doe iets aan die belachelijke bassen

door Nikita de Grauw

Prima, die jongste ‘Volgens mij…’ van Nel Kerkman. Kennelijk waren mijn vrouw en ik niet de enigen die
zich groen en geel ergerden aan de belachelijk zware bassen bij muziekfestival Dancing in the Street
(11-07). Vooral op het Raadhuisplein was het bar en boos. Het heeft ons weggejaagd bij ons favoriete
Italiaanse restaurant Andrea. Zelfs achterin de zaak kon je elkaar af en toe nauwelijks verstaan!

Wanneer de lichaamstemperatuur stijgt zijn er beschermingsmechanismen die aan worden gezet in het lichaam:
1 Handhaving van de temperatuur door middel van reacties in het lichaam en gedragsveranderingen
2 Een acute fase reactie en hitte shock eiwitten

Mijn vrouw en ik gunnen de horeca een goede omzet en luisteren graag naar muziek. En dansmuziek mag
best nog een tikje luider uitvallen. Maar binnen de dorpsgrenzen zijn Pinkpop-volumes toch not done?
Wij als autochtone Zandvoorters worden zo het dorp uitgejaagd. En wij niet alleen. Het is toch idioot
dat sommige bewoners van de Haltestraat uit ellende een weekeindje elders een huisje huren omdat ze
het niet uithouden met die herrie buiten?
De politie doet er voor zover ik weet niets aan. Enkele jaren geleden nog klaagde ik op een mooie zaterdagavond bij een jonge agent. Op het terras van café Koper konden we elkaar niet verstaan vanwege
idioot zware bassen een eindje verderop. Ik moest mijn gesprek maar voortzetten op het strand, aldus
de jonge politieman ietwat cynisch.
Een insider zei me dat de politie niets doet omdat de gemeente eigen geluidscontroleurs heeft. Vroeger
controleerden die soms al vooraf of de muziek niet te luid stond. Kreeg men ’s avonds toch klachten,
dan was het: ‘Zachter of stoppen’. Het college had die macht en heeft die waarschijnlijk nog steeds.
De gemeente kan dus een acceptabel geluidsniveau afdwingen. Goed voor de jonge oren en een uitdaging
voor onze politici om het er weer eens met de burgemeester over te hebben. Dan is het ook voor de iets
oudere Zandvoorter weer goed toeven in het dorpscentrum.
Jan Peter Versteege

Vrijwillige bijdrage aan de publieke ruimte...
Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag dat u in uw (onze) courant geeft van het
gesprek dat de venters- en standplaatshouders hebben gehad met college en ambtenaren. Toch roept
dit artikel bij mij vragen/irritatie op.
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede, functionele en inspirerende inrichting van de publieke
ruimte. Hoe voldoet de herinrichting rondom station, Passage en Hotel Bouwes Palace aan deze voorwaarden? De houten stammen en stammetjes zijn hindernissen voor kinderwagens en rolstoelen, de
beplanting wordt op diverse plaatsen platgelopen omdat mensen nu eenmaal de kortste weg naar hun
doel kiezen. De boomstambanken zijn misschien een speelse oplossing, maar de gebruiksvriendelijkheid
houdt bij een vergelijking met de picknicktafels van de standhouders geen stand.
Hebben de inrichters zich gedachten gemaakt over de dagelijkse praktijk? Wat doet de gemeente om
dit gebied schoon te houden en wel iedere dag alstublieft, precies zoals zij dit ook van de venters- en
standplaatshouders eisen. Over de kosten van die schoonmaak nog maar te zwijgen.
En tot slot beste burgers en buitenlui, niet weer wijzen naar de hondeneigenaren. Flesjes, luiers, papier
en plastic is zeker niet van honden.
Voor u allen Carpe diem.
G. Kouwenberg

1. Er wordt in het lichaam een signaal vanuit de huid afgegeven naar de hersenen waar de temperatuur-regelingszone zit. Hierdoor gaan bloedvaten wijder staan waardoor
het lichaam meer warmte kwijt kan. Ook zien we bijvoorbeeld een verhoogde hartslag en het vasthouden van
vocht. Honden kunnen niet zweten en om hun warmte
kwijt te raken zien we dat honden gaan hijgen (panten
genoemd). Bij het hijgen gebruiken honden hun eigen
lichaamsvocht om te verdampen en af te koelen.
2. Tijdens de acute fase reactie komen er in het lichaam
eiwitten vrij, waaronder hitte shock eiwitten, die cellen in
het lichaam beschermen tegen de hoge temperatuur en
de schade als gevolg daarvan. Als de temperatuur niet naar
normaal terug gebracht kan worden (voor honden 38 – 39
graden) komen er steeds meer hitte shock eiwitten in het
lichaam en kan er hierdoor schade aan cellen ontstaan.
Een temperatuur van 40 graden kan al voor schade aan
de darmwand zorgen, bij 43 graden of hoger is er zoveel
schade dat cellen dood gaan. Hoe langer de temperatuur
te hoog is, hoe meer cellen er sterven. Wanneer veel cellen
sterven kunnen er problemen ontstaan met organen in het
lichaam zoals nierfalen, braken, diarree, problemen met de
ademhaling en problemen met het bewustzijn of het zicht.

Therapie
Bij hitte shock moet het dier zo snel mogelijk gekoeld worden met alcohol, water of een ventilator. Stop het koelen
tijdig (Bij 39,7 – 40 graden) anders koelt de patiënt te snel
af. Zuurstof toedienen is belangrijk net als het toedienen
van infuusvloeistof in de bloedbaan om het lichaam te
ondersteunen en uitdroging tegen te gaan.
Het aller belangrijkst bij hitte shock is het snel in actie
komen, waarbij het koelen en de infuusvloeistof de belangrijkste eerste stap vormen. Houd altijd rekening met
complicaties zoals problemen met organen in het lichaam.
Herstel hangt af van de hoogte die de temperatuur heeft
bereikt en de mogelijke complicaties. Zelfs met een snelle
en juiste therapie kunnen helaas niet alle dieren gered
worden.
Voor meer wetenschappelijk onderbouwde informatie over dieren kunt u terecht op de Facebookpagina
‘Huisdierbewust’.
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Zandkorrels
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744

....................................................
TE HUUR:
Garage plek
in centrum overdekt!
€100,- p/m incl.
tel. 0646181886
....................................................
Te koop:
complete garnalenvangst-uitrusting:
Zaan met toebehoren.
Tel. 5715263
of 06-50501213
....................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Voor Zandvoort,
door Zandvoort
Sheila’s Broodjes
Marktdag!
Iedere woensdag maar
liefst 50% korting op alle
koude belegde broodjes.
Uitgezonderd ‘luxe
broodjes’. Ook take away.
(Geldt niet voor
thuisbezorgd.nl)
Haltestraat 32a
www.sheilasbroodjes.nl
Tel. 023-7433706

....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
KlussenRenovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor
schoonmaakwerk bij
u thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

....................................................
Zingend uit je dak!
Durf te zingen!
Het leven krijgt
dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min).
Bij vijf of tien afgesproken
lessen fikse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudioversteege.com
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u
de baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee!
Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling
van € 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

....................................................
BEAUTY BEACH CLUB
ZANDVOORT
Pedicure, beautysalon,
nagelstudio, massages,
healingen, zonnebank,
spraytanning, kapper
en nog veel meer!
Kom gezellig bij ons
langs of kijk voor
informatie op
onze website
beautybeachclub.nl
Burg. Engelbertsstr.96
06-57016912
....................................................
Bourgondische man 66jr
zoekt dito vrouw
om wekelijks samen
mee te koken en eten.
Details na tel.
contact
(06-46711784)

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning

....................................................
PC-problemen?
Rep-it
lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen
Steunkousen, braces,
rollators, douchestoel,
wandelstokken enz.
Tel. 06-51815360
....................................................
Hotel Anna
zoekt schoonmaakhulp
voor 3 ochtenden
per week.
Info: 5714674
of 06-22696552

Terug van weggeweest
Oud-Zandvoortse Jessie Geels (’46) is weer terug
van weggeweest. Als puber vertrok ze in het begin
van de zestiger jaren uit Zandvoort; als bekend
schilderes keert ze als Jessie de Deugd, moeder
van twee kinderen, de gehele maand augustus
terug in Coenraad Art Gallery. Op de middelbare
school in Haarlem kwam haar teken- en schildertalent aan het licht. Menig leraar moest het vanwege haar treffende karikaturen ‘ontgelden’.

Veel later, aan het einde van de vorige eeuw werden de
eerste serieuze stappen in het Noord-Hollandse Bergen
gezet, vanwaar in 2002 de reis naar ‘het licht van het Zuiden’
werd ondernomen. Via Annecy vond ze haar plek nabij de
Côte d’Azur, in Tourrettes. Na haar ontdekkingstocht langs
landschappen, portretten en stillevens is nu de abstracte
schilderkunst haar passie. “Mijn schilderijen worden altijd
gekarakteriseerd door het gevoel voor kleuren en licht,”
vertelt ze. Jessie de Deugd exposeerde op Franse bodem
o.a. in Bargéme, Théoule-sur-Mer, Tourrettes en Fayence.
Haar expositie in de Art Gallery Coenraad, Noorderstraat
1, in Zandvoort opent op 2 augustus en duurt tot en met
30 augustus. Art Gallery Coenraad is op donderdag tot
en met zondag tussen 14.00 uur en 18.00 uur geopend.
De entree is gratis. Voor meer informatie over haar werk
kijkt u op: www.geels4art.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 31 - 2015
Klein Chemisch Afval
Op zaterdag 1 augustus 2015 haalt de ecocar weer Klein
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Evenementenvergunningen verleend
Er is een evenementenvergunning verleend aan Zandacademie Zoetermeer voor het houden van het Europees
Kampioenschap Zandsculpturen van 11 augustus tot en met
maandag 24 augustus 2015.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

woon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Melding of klacht?

Openingstijden begraafplaats

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

U kunt 's ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. 's Middags werken
wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook ge-

Aalbessenstruiken leeggeroofd!
Nico Knap keek vorige week vreemd op toen zijn buurman in de Heimansstraat hem
vroeg of hij zijn aalbessenstruiken al had geplukt. Want dan wilde de buurman, zoals
elk jaar, wel een doosje van hem hebben. Nico Knap was stomverbaasd. Hij had nog helemaal niet geplukt. Maar toen hij in zijn achtertuin ging kijken zag hij dat al zijn vijf
struiken helemaal leeg waren. Er zat geen bes meer aan.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

Circus Renaissance komt
naar Zandvoort
Het klassieke nostalgische circus Renaissance komt naar
Zandvoort. De grote tent wordt opgebouwd op parkeerterrein C van Circuit Park Zandvoort voor vijf dagen voorstellingen. De artiesten brengen de sfeer van nostalgie,
pluche, klatergoud en kroonluchters voor een sprookjesachtige circusbeleving.
In een bijna twee uur durende
klassieke voorstelling laat het circus u een sprankelend feest zien
met een passie voor nostalgie.
Het circus heet ook niet voor niets
Renaissance.

Kenner Dick Hoezee

Nico Knap bij zijn lege aalbessenstruiken

Nico Knap: “Ik was helemaal verbouwereerd. Elk jaar pluk ik bakken vol bessen van de struiken,
die al zo’n 40 jaar oud en alle vijf
circa anderhalve meter hoog en
breed zijn. Ik heb altijd zo veel
dat ik ze uitdeel aan familie,
vrienden en buren. Maar nu heb
ik dus helemaal niks. Dit heb ik
in al die jaren nog nooit meegemaakt.”
Niemand in de buurt heeft iets
bijzonders gezien. “De dieven (of
dief ) moeten hebben geweten
van de bessenstruiken. Ik zit met

mijn achtertuin als laatste in de
poort. Als ze het hekje openmaken kunnen ze er zo bij. Ze zijn
heel zorgvuldig te werk gegaan.
Ze hebben geen sporen nagelaten, er lag geen besje op de
grond en ook in de poort en op
straat heb ik niks aangetroffen”,
zegt de nog steeds verbouwereerde ‘bessenman’.
Is het geen (slechte) grap van
iemand die hem beet heeft willen nemen? Nico weet zeker van
niet. “Ik heb bij al mijn vrienden
geïnformeerd, maar zoiets doe

je niet bij een vriend. Iedereen
spreekt er schande van”, legt hij
uit. Of hij ooit te weten zal komen
wie de bessenpikker is geweest,
betwijfelt Knap: “Als ik hem ooit
in mijn handen krijg, maak ik
moes van hem.” In ieder geval
moet Nico Knap dit jaar bessen
kopen in de winkel. “Er zit niks
anders op. En nu maar hopen dat
mijn struiken volgend jaar weer
vol bessen zitten. Alleen moet ik
er dan goed voor zorgen dat ze
niet gepikt kunnen worden. De
poortdeur krijgt in ieder geval
een groot slot.”

Het is de eerste keer dat circus
Renaissance naar Zandvoort
komt. De Zandvoortse Courant
ging daarom op onderzoek uit
bij Dick ‘Didi’ Hoezee, de grote circuskenner van Zandvoort. “Circus
Renaissance is een apart en uniek
circus. Het is niet het grootste circus van de wereld maar wel een
verzorgd en een echt mooi circus. Internationale artiesten treden met duidelijk veel plezier op.

Natuurlijk zijn er geen wilde dieren, dat hebben zij ook niet nodig
om u in andere sferen te brengen.
De voorstelling is een feest voor
de hele familie en van heel jong
tot heel oud. Eigenlijk mag u circus Renaissance niet missen.”
De voorstellingen zijn van woensdag 5 t/m zaterdag 9 augustus. De
circuskassa is op de dagen van de
voorstelling geopend vanaf 11.00
uur tot aanvang van de laatste
voorstelling. Telefonisch reserveren kan tijdens kassaopeningstijden via 06-13633396. Online
kaarten bestellen is mogelijk via
www.circusrenaissance.nl. Bij online kaarten kopen krijgt u een
korting van € 5 per persoon.

Trio Cesar bij de springplank | Foto: Circus Renaissance
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THUISBLIJVERS LET OP!

*Geldig van
Zaterdag 18 Ju
Zaterdag 15 Au li t/m
gustus.

PROFITEER NU VAN
DE BELISOL
VOORDEELDAGEN!
Tijdens de “rustige” zomerperiode
kunt u bij Belisol extra profiteren
van voordeel bij aanschaf van uw kunststof,
aluminium of houten
kozijnen.

- GRATIS montage vanaf 4 kozijnen
en/of een voordeur, schuifpui of tuindeuren.
- GRATIS horren bij alle draaikiepramen
- GRATIS 20 jaar Belisol garantie op kunststof
en Aluminium
- GRATIS deskundig advies
- GRATIS Belisol strandbal voor
elke bezoeker van onze showroom (op=op)

Tijdens deze
aktie kan uw
voordeel
oplopen tot
maar liefst

35%!

Profiteer nu van deze voordelen en maak een
afspraak bij u thuis of in onze showroom.

Bel nu voor een offerte op maat! 023-881 21 21

WIJ ZIJN VERHUIS
A. Hofmanweg 32, 2031 BL Haarlem, tel. 023-881 21 21 haarlem@belisol.nl
EN ZIJN NU
BELISOL HAARLEM

WWW. BELISOLHAARLEM.NL
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Markt
Kleinschalige
Kunstmarkt in
Franse sferen
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Trouw
Zandvoort heeft
veel bijzondere
trouwlocaties

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Beach terug van weggeweest. Op het Raadhuisplein
treden op het hoofdpodium jazzartiesten van naam
op en in de pauzes zorgt een dixielandorkest in de
muziektent op de rotonde dat de stemming er in blijft.

Ton Ariesen brengt Jazz behind the Beach weer terug

Initiatiefnemer is Ton Ariesen,
die sinds hij café Oomstee heeft
verkocht zijn handen vrij heeft
“om leuke dingen te doen en dan
met name voor Zandvoort”. Al

Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

Voor grote en kleine
schoonmaak
werkzaamheden

een paar jaar zet hij zich, namens
het Zandvoort Evenementen
Platform (ZEP), in voor de zomerse muziekfestivals. Sindsdien
was zijn grote wens om Jazz
Behind the Beach, dat in 2012
voor het laatst werd gehouden,
nieuw leven in te blazen.
“Ik ben nu eenmaal gek op jazz.
Daarom organiseer ik ook bij
Thalassa, in café Het Juttertje,
elke maand Jazz aan zee met

artiesten die hun sporen in de
jazzwereld hebben verdiend.
Dat wil ik met Jazz Behind the
Beach ook bereiken. Wat was
het niet een geweldig evenement vroeger, met de allerbeste
jazzartiesten die graag naar
Zandvoort kwamen. Dat het de
laatste jaren niet meer ging, was
puur een kwestie van geld. We
hebben nu een potje, dat wordt
gevuld door het Holland Casino
Fonds, Circuit Park Zandvoort en
een aantal horecaondernemers.
Dat gebruiken we mede om Jazz
Behind the Beach weer van de
grond te krijgen”, aldus Ariesen.
“Kijk, ik doe dit omdat ik het leuk
vind. Ik hoef er zelf niet aan te
verdienen. Maar de risico’s zijn
bekend: als het goed weer is heb
je kans dat het druk wordt en
dan blijft er geld over. Verregent
het, dan moet er geld bij en
wordt het volgend jaar moeilijker om weer zoiets te doen”, weet
Ariesen, die over het programma
van Jazz Behind the Beach heel
enthousiast is.
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S C OOT M OBI E LE N
Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel
Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

Zand

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

Alleen

Vincent van Gogh
thema van EK
zandsculpturen

oplage 9.500 exemplaren

Jazz Behind the Beach is weer terug
Zaterdagavond 8 augustus keert Jazz Behind the

9

Zandvoortse
reist al jaren
alleen
www.zandvoortsecourant.nl

Wild westen aan de kust
Dinsdagochtend is de vierde editie van Timmerdorp
Zandvoort geopend. Het Timmerdorp op parkeerterrein De Zuid is voor veel kinderen misschien wel de
mooiste week van het jaar. Met als thema ‘het Wilde
Westen’ maken deze week 150 kinderen zich druk om
er een mooi Timmerdorp van te maken.

Timmerdorp is dinsdag van start gegaan

Ingedeeld in groepen van vier is
het de bedoeling dat de kinderen
iets bouwen dat te maken heeft
met het wilde westen. Dat kan
natuurlijk van alles zijn zoals een
saloon, een hotel, een bank en dat
soort zaken. Vervolgens krijgen
de kinderen de gelegenheid om
hun bouwwerk mooi in de verf te
zetten.
Sven Heller, een van de vele
trouwe vrijwilligers, is onlangs
opgenomen geweest met hartklachten. De timmerman van
woonstichting De Key kon dit

jaar daarom niet meehelpen bij
Timmerdorp. Zijn werkgever
heeft nu collega’s van hem ingeschakeld die bij toerbeurt de helpende hand toesteken. Een mooi
gebaar!
Vr ijdagmiddag moet het
Timmerdorp helemaal af zijn.
Daarna wordt het dorp afgebroken en zaterdag 8 augustus, om
20.00 uur, gaat in samenwerking
met de Zandvoortse brandweer
‘de fik’ erin. Een mooi vreugdevuur zal dan de vierde editie van
Timmerdorp Zandvoort afsluiten.

Jazzfestival

Uw oude keuken inruilen?
‘Als de bas(sist)en
maar geen
geluidsoverlast
veroorzaken’

Uw voordeel kan oplopen
tot wel 3.000 Euro.

Bestemmingsplan "Kostverlorenstraat e.o."
ligt ter inzage. Zie pagina 11
Gemeente Zandvoort

Woonboulevard Beverwijk | T 0251 21 35 98 |

www.ptkd.nl
1

Waterstanden

Mr. Albert Johan Hulst

Ab
Assen
26 april 1931

Zandvoort
3 augustus 2015
Jenny Hulst
Rob en Martin
Maddie en Maurice
Margot
Liliane en Salvatore
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar Huis in de Duinen,
afdeling Zeebries, voor de goede verzorging.
Brederodestraat 116
2042 BK Zandvoort
U bent welkom om afscheid van Ab te nemen op donderdag
6 augustus van 19.00 tot 19.45 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden in het
familiegraf in Bloemendaal.

Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud
Rust zacht
Onverwachts is heden tot onze grote droefheid van ons
heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze
oma en overgrootmoeder Omi

Pieternelletje Keur - Draijer
Nel
Zandvoort
21 oktober 1921

Zandvoort
2 augustus 2015
Joke en Frits
Jolanda en Bart
Tijmen, Roderik
Evelyne en Erwin
Léonore, Isaac
Fleurtje

Correspondentieadres: F.D. Offerman
Nieuwemeerdijk 258, 1171 NP Badhoevedorp
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. D.C. Nicolai
RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastor B. Putter
RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur mevr. M. Holt
Evangelische Gemeente “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken , Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

Glas in Lood
een oeroude ambacht met schitterende resultaten.
Leer hoe je zelf prachtig lichtinval kan creëren met glas
in lood ramen in je huis.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur
28 oktober t/m 16 december

Patchwork – Quilten
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk.

Open Atelier
Onder leiding van Mona Meier tekenen of schilderen met
zelf gekozen middelen.
Dinsdag 9:30 -12:00 uur
22 september t/m 15 december

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden.Werken naar eigen inzicht.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
24 september t/m 17 december

09-08:

Zwazi Soul Soup band

summer
sessi ons

GIOVANCA
from 15:00 / free entrance
more info: www.ajuma.nl
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Denderen door de Duinen

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

In een gezellige groep elke week een gezonde wandeling
door de duinen onder leiding van Joke Bloeme-Bais. Zij
verteld heel veel over wat er leeft, groeit en bloeit. € 30,Dinsdag 10:00 – 11:00 uur
22 september t/m 1 december

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Bridge Beginners
Bridge is een spel voor hoofd en handen wat over de hele
wereld wordt gespeeld. Het houdt u hersens in conditie,
ze blijven fit en actief en onderling is er veel gezelligheid.
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur
22 september t/m 8 december

Portugees Beginners of Vervolg
Tijdens deze cursus krijgt u een goede basis met
grammaticale ondergrond.
Maandag 21 september t/m 30 november
Beginners 19:00 t/m 20:30 uur
Vervolg 20:30 t/m 22:00 uur

Mindfulness
“Ik moet nog zoveel doen!” Wanneer zei jij dit voor het
laatst? Of dacht je het net voordat dit begon te lezen?
Voor je het weet, vliegt de tijd voorbij en ben je straks
‘te laat’! En als je niet goed oplet, loop je jezelf voorbij en
kom je vroeg of laat ‘jezelf tegen’. Mindfulness betekent ‘
opmerkzaamheid’. Het is de vaardigheid om in het hier-ennu te zijn, zonder oordeel. Iedereen kan het leren. € 80,Vervolg Voor mensen met ervaring of voor mensen die
de start cursus hebben gedaan.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
1 oktober t/m 26 november
Start
vrijdag14:00 – 16:00 uur
2 oktober t/m 27 november

Yoga met meditatie
Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke kracht
en nieuwe energie.
Maandag 20:00 – 21:15 uur
31 augustus t/m 14 december
Vrijdag 9:30 -10:45 uur
Vrijdag 11:00 – 12:15 uur
4 september t/m 18 december

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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6 sunday’s with drinks, food, dj’s &
live Music Jams with special guests

Gerookte makreel met venkelsalade
of
Bonbon van serranoham
gevuld met mascarpone, dadels, vijgen en honing

❖
Zwaardvis met tomaten compote en limoensaus
of
Kalfsentrecote met truffelsaus

❖
Scroppino

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

Verdrietig laten wij u weten dat na een zeer moeilijk laatste
jaar heel rustig is overleden mijn man, onze (stief) vader,
schoonvader, opie en overgrootvader
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“Ik heb inmiddels een hoop
contacten in de jazzwereld en
daardoor ben ik in staat om die
artiesten te boeken die dit muziekfestival kunnen dragen en
nog betaalbaar zijn. Kijk, met
het budget wat wij hebben
kunnen we niet de hele groten
van de jazz boeken, maar ook
onder de top zijn heel wat mogelijkheden”, zegt hij. Ariesen
stopt ook heel veel tijd in promotie van al die festivals: “Ik
adverteer in de week van Jazz
Behind the Beach heel groot in
het Haarlems Dagblad. Het zou
mooi zijn om de Haarlemse
jazzfans (en daar zijn er heel
veel van) naar Zandvoort te
krijgen”, aldus Ariesen.

Artiesten
Hij toont trots de poster waarop de namen van de artiesten
staan vermeld. “We beginnen
om 19.00 uur met het dixielandorkest. Om 19.45 uur brengen het Hans Kwakkernaat
en Joost Zoeteman Quartet
‘A Tribute to Oscar Peterson’,
met medewerking van Sue
Moreno. Om 21.15 uur is het
tijd voor Mr. Boogie Woogie
Eric Jan Overbeek. Ariesen:
“Let op, dat wordt een absolute
knaller!” Om 23.00 uur zorgen
Delmontis, featuring Frank

Delmontis en Rolf Delfos voor
de grote finale van de avond”,
meldt hij vol trots.

Jazz Behind the Bar
Twee horecagelegenheden
hebben op het festival ingehaakt en organiseren vrijdagavond Jazz Behind the Bar. Bij
Yanks Saloon treedt de zeer talentvolle zangeres Käthe van
den Hurk op met haar eigen
‘Jazz’n so’ Combo. Bij Laurel &
Hardy treedt Boogie Woogie
koning Martijn Schok op.

Wat is de formule van de Franse kunstmarkt Place du Tertre? Is het de unieke locatie, de ontspannen sfeer of de
enthousiaste kunstenaars die hun kunst promoten? Misschien is het een combinatie van deze drie ingrediënten. In
ieder geval was het zondag een komen en gaan van kunstminnaars die het kleinschalige marktje bezochten.

Verrassing
Ton Ariesen heeft nog een verrassing in petto. “Mijn drijfveer
is om Zandvoort te promoten.
Zoals het muziekfeest tijdens
de Historische Grand Prix en
de Amsterdamse Avond op
15 augustus aanstaande. Ik
ben nu bezig om het TROSmuziekprogramma ‘Sterren
op het Plein’ naar Zandvoort
te halen. Het liefst op het Van
Fenemaplein. Daar kun je heel
veel mensen kwijt. Dat zou
toch een geweldige promotie
voor het dorp zijn?” Maar eerst
Jazz Behind the Beach. “Help
me duimen dat het een mooie
(droge) avond wordt!”, sluit hij
af. Jazz Behind the Beach is zaterdag van 19.00 tot 00.30 uur.

Tips voor de tablet
E-books lezen op de tablet tijdens de vakantie? Wifi gebruiken op uw vakantieadres? Ga vrijdag 14 augustus naar het
Zomertabletcafé in de Bibliotheek Zandvoort en laat u uitleggen hoe dat werkt.
Een selfie maken? Snel wat
handige tips en trucs leren en
ervaringen delen met andere
tabletgebruikers? Enthousiaste
en deskundige mediacoaches
van de bibliotheek zijn tussen
10.00 en 12.00 uur aanwezig
om te helpen bij allerlei vragen

Gezellige sfeer bij
Place du Tertre

over de mogelijkheden en het
gebruik van een tablet. Indien
u een tablet bezit, is het handig deze mee te nemen. Heeft
u nog geen tablet maar wilt u
meer informatie over de aanschaf, dan bent u ook van harte
welkom.

Gezellige kunstmarkt in de Poststraat

door Nel Kerkman

Voor de zesde keer organiseerden
de leden van Vereniging Beeldende
Kunstenaars Zandvoort ( BKZ) het
evenement en voor de zesde keer
op rij waren de weergoden ze opnieuw gunstig gestemd. De markt
waaierde vanaf de Poststraat naar
het Kerkplein uit. Niet alleen de
kunstenaars van BKZ waren aanwezig om hun kunstwerken te
tonen, ook andere kunstenaars
met zelfgemaakte schattige hoedjes, kunstige sieraden en zeepjes

stonden op de markt. Voor de
lekkerbekken was de kraam met
Franse worsten en andere heerlijke
waar niet te versmaden. De Franse
chansons klonken over de markt,
terwijl in een verborgen hoekje in
alle rust de tarotkaarten werden
gelegd. Het was weer een bonte
mengeling met kleine en grote
kunstzinnige attributen: voor elk
wat wils. Noteer alvast volgend
jaar op de eerste zondag in augustus: Place du Tertre aan Zee.
Op dezelfde locatie en natuurlijk
ook dan met mooi weer.

Trouwen in Zandvoort
door de jaren heen
Op 15 en 16 augustus is er in het Zandvoorts Museum, op
de etage ‘Kunstboet’, een mini-tentoonstelling over de mogelijkheden die er zijn om in Zandvoort te trouwen. Want je
kunt natuurlijk trouwen op het mooie Raadhuis, waar traditioneel de bruidsuikers vanaf het bordes worden gestrooid,
maar er zijn nog zoveel andere locaties in Zandvoort waar
een huwelijk kan worden voltrokken. Bijvoorbeeld op het
strand maar ook, heel bijzonder, in het Zandvoorts Museum.

Cartoon - Hans van Pelt

1000 ste huwelijk in Zandvoort

De (buitengewone) ambtenaren
van de Burgerlijke Stand zijn op
deze twee dagen aanwezig om
je te adviseren en er zijn diverse
trouwjurken door de jaren heen
te bezichtigen. Zowel zaterdag als zondag voltrekt Linda
Rubeling-Bos om 15.00 uur nogmaals een bekend echtpaar in

het huwelijk. Dus heb je trouwplannen of ben je nieuwsgierig
wat er allemaal bij komt kijken
om te gaan trouwen? Bezoek dan
op 15 en 16 augustus van 13.00
tot 17.00 uur het Zandvoorts
Museum. De rode loper ligt klaar!
Voor bezoekers met trouwplannen is de toegang gratis.

Column

… was mijn wens om een toffe
oma te zijn iets te naïef. Ik had
geen benul wat internet kon
aanrichten. Via een krantenartikel worden mijn ogen geopend.
Daarin staat uitgebreid vermeld
over ‘grooming’, een nieuw
woord voor moderne kinderlokkers. Nu snap ik waarom mijn
dochters zo panisch reageerden
toen hun dochters midden in
de nacht nog op internet zaten.
Want de huidige kinderlokker
trekt geen lange jas aan om kinderen snoepjes op straat te geven maar is vanachter zijn toetsenbord of smartphone actief.
Wist ik veel!
In mijn tijd waren er ook kinderlokkers. Zo mochten wij nooit
naar het dennenbos aan de
overkant van de Vijverhut. Ter
oriëntatie, op dat gedeelte staat
nu het zwembad. Het was een
heerlijke plek om verstoppertje
te spelen, ondanks het verbod
van mijn moeder. Daardoor was
juist dat plekje zo ontzettend
in trek, lekker spannend. Ik heb
daar nooit een man met een lange jas ontmoet. Tenslotte heeft
de dennenscheerder en een
projectontwikkelaar de kinderlokkers verjaagd.
Blijkbaar gaat tegenwoordig
alles via de anonieme online
wereld. Jonge kinderen kletsen
met elkaar in chatboxen en verwachten daar leeftijdsgenootjes
te ontmoeten. Maar niets is minder waar. Via een slim systeem
dringt de digitale kinderlokker
door tot het sociale netwerk van
tieners en doet zich voor als leeftijdgenootje. Veel ouders en ook
domme oma’s hebben echt geen
idee van het internetgedrag van
hun (klein)kinderen. De meeste
kinderen zijn veel slimmer op het
internet dan de volwassenen.
Dus u bent gewaarschuwd!
Verder is Facebook, als je het niet
goed gebruikt, een gevaarlijk
medium. Ongemerkt plaats je
foto’s van de kleinkinderen. Een
‘groomer’ kan daar misbruik van
maken. Dus denk goed na wat je
plaatst. Maar ook wat je schrijft
want enkele sites kunnen er wat
van. Soms worden personen tot
aan de grond toe afgebrand.
Lekker makkelijk om je te verschuilen achter een berichtje of
flink te gooien met modder. Niet echt netjes, vooral
als de persoon zich niet
kan verdedigen. Smaad is
net als grooming strafbaar!

Nel Kerkman
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Evenementenagenda
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Hier uw vaste advertentie?

7

06-2453 0167

Jazz Behind the Bar

Yanks en Laurel & Hardy, aanvang 20.00 uur

8

Jazz Behind the Beach - Raadhuisplein,

19.00-00.30 uur

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Typisch hondsdagenweer
Het blijft voorlopig uitgesproken hondsdagenweer in de Lage Landen. De periode van de
hondsdagen begint rond 19 juli en duurt tot 18
augustus. Al eens eerder legde ik uit dat dit tijdvak doorgaans gekenmerkt wordt door warm en
vaak ook onstabiel weer. Ook dit seizoen is dat
weer het geval in ons land. Voorlopig blijft dat zo.
Na de dinsdagse regen, die in Zandvoort met name in de
ochtend viel, knapte het woensdag weer mooi op en kon
het alweer bijna zomers warm worden. Er was tamelijk veel
zon en omdat er niet veel wind stond maakte dat het extra
aangenaam buiten.

8+9

weekmenu
Gele bieten carpaccio met blue d'auvergne

Waarschijnlijk knapt het weer op zaterdag alweer wat op
waarna het zondag en de hele volgende week prima zomerweer blijft, met zeer zomerse temperaturen en nog steeds
een geringe regenkans.
Het grote massieve hittegebied boven grote delen van Europa
blijft nog in stand de komende week en de wind hoeft maar
even naar richtingen tussen oost en zuid te draaien of we
zitten ook in het Zandvoortse zo weer in de hoogzomerse
tot tropische warmte.
Inmiddels geraken we in de warmste fase van de zomer gemiddeld gezien en ook statistisch bekeken is het zelden of
nooit koud begin augustus. Alleen augustus 1987 startte
ronduit koud, er was toen zelfs een officieuze sneeuwmelding.
De allerlaatste visies van de twee hoofdweermodellen laten het toch weer tropisch warm worden. Medio en eind
komende week zou het 'gewoon' weer tussen de 32 en 35
graden kunnen worden. Desalniettemin blijven er ook enkele
scenario's mogelijk met 'normale' zomerse temperaturen.
Meer weerinfo, waaronder de maandprognose augustus, via
www.weerprimeur.nl.

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk
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25%
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Wind
4
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Kampioenschap Makreel roken

‘Zandvoorts Open’. Raadhuisplein,
10.30-16.00 uur

15

Amsterdamse avond - Diverse podia
in centrum, aanvang 20.00 uur

15

Beach Clean Up - Startpunt: Thalassa,
aanvang 10.00 uur

15+16 Tweedaagse van Zandvoort - Zeilwedstrijden,
Watersport vereniging Zandvoort

16

Zomermarkt - Grote jaarmarkt in centrum,
10.00-18.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
6 aug t/m 12 aug

MMX

PIZZABAR

ITALIAN TAPAS
LA VITA È BELLA!

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS
ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

MINIONS (3D/NL)
DAGELIJKS OM 13.30 & 15.30 UUR

JURASSIC WORLD (3D)
DAGELIJKS 19.00 UUR

MAGIC MIKE XXL
DAGELIJKS 21.30 UUR

VERWACHT:
BINNENSTEBUITEN (DISNEY/PIXAR)

HALTESTRAAT 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

WEEKAANBIEDING
Kalfs Rib-Eye
geserveerd met een saus van gepofte paprika
en knoflook, dagverse groenten en friet

voor maar € 12,95
Ons paviljoen 11 Zandvoort

Vr.

15

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

Tel: 023 - 571 7580

weerman Marc Putto

dagelijks vanaf 12.00 uur

citroenaardappel en limoenjus

Op donderdag en misschien ook vrijdag stijgt de temperatuur nog verder door en kan de zomerse waarde bereiken
van ongeveer 26 graden. Maar mocht de noordenwind iets
opsteken, dan halen we de 25 graden niet op het strand. Rond
vrijdag, maar vooral op zaterdag neemt de buienkans iets toe.
We komen dan terecht in de overgangszone tussen de bloedhete lucht richting Duitsland en Polen met maxima tot bijna
40 graden en de veel koelere lucht ten westen van ons. Dit
strijdtoneel tussen die twee luchtsoorten gaat doorgaans niet
zonder slag of stoot. Ook is een bui met onweer mogelijk.

t/m 9 Kids Fun World - Kinderkermis Badhuisplein,

Harderfilet met gemarineerde spinazie,
Hangop met aardbeien

DNRT Racing Days - Circuit Park Zandvoort

OOK UW
ADVERTENTIE
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Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
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Van Gogh thema van EK Zandsculpturen
Van 15 tot en met 21 augustus vindt de vierde editie van
het Europees Kampioenschap Zandsculpturen plaats. Het
centrale thema is ‘Van Gogh en Tijdgenoten’, in het kader
van het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh. Er zullen bijzondere kunstwerken verschijnen gebaseerd op Van Gogh,
Gaugain, Toulouse Lautrec, Rodin en Camille Claudel.

de winnaar bekend maken. De
sculpturen zullen daarna nog te
bezichtigen zijn tot en met november.

Zandsculpturenroute
Het Europees Kampioenschap
Zandsculpturen is onderdeel
van de Zandsculpturenroute,
want ook in Nieuw Vennep en
Vijfhuizen zijn al sinds begin
juni 1 grote zandsculptuur en
5 kleine sculpturen te bewonderen. In 2016 zal de route
verder uitgebreid worden naar
andere gemeenten. Meer informatie over deze sculpturen
in Nieuw Vennep, Vijfhuizen en
het Europees Kampioenschap in
Zandvoort aan Zee in te vinden
op de speciale website www.
zandsculpturenroute.nl

Zandsculpturen in aanbouw (2014)

Op verschillende plekken in
het dorp en aan de boulevard
vervaardigen 7 geselecteerde
zandkunstenaars uit Europa elk
een eigen zandsculptuur van
circa 4x4x4 meter. Van 15 tot en
met 21 augustus tussen 09.00
en 17.00 uur kan iedereen komen kijken hoe de kunstenaars
aan het werk zijn en hoe zij het
thema invullen.

Naast de wedstrijdsculpturen
zijn verschillende kleine sculpturen te bewonderen bij de
VVV Zandvoort, Holland Casino,
Sheila’s Brunch & Borrel, Kaashuis
Tromp en in de Zandvoortse bibliotheek.
Op 21 augustus om 17.15 uur zal
op het Badhuisplein (bij slecht
weer in het raadhuis) een jury

Meer informatie is te verkrijgen bij de VVV Zandvoort.
Het Europees Kampioenschap
Zandsculpturen is mogelijk gemaakt door Holland Casino en
de Gemeente Zandvoort. De
organisatie is in handen van de
in Den Haag gevestigde World
Sand Sculpting Academy WSSA,
de toonaangevende organisatie
die wereldwijd zandsculptuuractiviteiten initieert en uitvoert.

Taxim Zandvoort: ‘klasse en gastvrijheid’
Zandvoort is een taxibedrijf rijker: Taxim Zandvoort. Drijvende kracht daarachter is Maxim Roos. Hij heeft hiervoor
als taxichauffeur gewerkt bij Taxi Zandvoort. Omdat hij het
rijden met klanten miste, dacht Maxim: Waarom ga ik het
niet voor mezelf doen?

en Twitter bekendheid te krijgen
voor zijn bedrijf. Maxim: “Mijn
instaptarief is € 2,95. Verder heb
ik een ‘menukaart’ samengesteld
met vaste prijzen voor bepaalde
ritjes, zoals € 45 naar Schiphol.”

Maxim Roos toont zijn luxe werkpaard

Voorlopig rijdt hij alleen. “Maar
omdat ik te maken heb met
het rijtijdenbesluit helpt Hans
Kerkman, een voormalige taxichauffeur die nu met pensioen
is, me twee dagen in de week.
Mijn auto kan ook dienstdoen als
trouwauto. Ik heb daar al een opdracht voor. Verder ga ik binnenkort eens met de wethouder praten of ik niet iets kan regelen met
seniorenvervoer in de avonduren
voor een gunstig tarief. Volgens
mij is daar wel behoefte aan”, blikt
hij vooruit.

“Na het wegvallen van Taxi
Zandvoort had je alleen nog
Taxi Centrale Fred Spronk en we
werden overstelpt met vreemde
taxi´s uit Haarlem, Heemstede
en zelfs Amsterdam. Ik noem ze
goudzoekers. Volgens mij is er
in ons dorp juist behoefte aan
een eigen Zandvoorts gezicht. Ik
hoop op een gezonde concurrentie met Spronk. Volgens mij is het

goed dat mensen kunnen kiezen”,
aldus Roos.
En dus schafte hij een grote
Mercedes E200 sedan aan. “Ik
heb gekozen voor een luxe wagen. Ik wil me onderscheiden en
klasse en gastvrijheid uitstralen.”
Roos heeft alle horecabedrijven
en hotels laten weten dat hij er
is. Ook hoopt hij via Facebook

Roos is vol vertrouwen: “Ik ben blij
dat ik nog in het zomerseizoen
kon beginnen. Dan heb je toch
veel toeristen. Verder mik ik ook
op de zakelijke markt, zoals ritjes
van gasten van hotels. Maar bovenal hoop ik de Zandvoorters in
mijn ‘koets’ te mogen begroeten.”
Taxim Zandvoort is te bereiken
onder nummer 06-57002600.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Oldtimers

Afgelopen zondag konden
liefhebbers van oldtimers
hun hart ophalen op Circuit
Park Zandvoort. Tijdens een
Oldtimers dag op het parkeerterrein achter de hoofdtribune
stonden automobielen van
soorten, maten en bouwjaren
te glimmen in de zon.

Speciale
circusvoorstelling
Op de laatste dag van circus
Renaissance, zondag 9 augustus, zal een speciale voorstelling in de grote tent te zien
zijn. Om 13.00 uur begint het
optreden van een groep verstandelijk beperkte mensen
die hun vakantie in het circus
doorbrengen. Zij hebben de
hele week onder leiding van
circusdirecteur Alberto Althoff
geoefend op een aantal circusacts en willen die dan aan
het hooggewaardeerde publiek tonen. De groep staat
met hun eigen tenten tussen
de tenten en caravans van het
circusartiesten en hebben van
echte circusmaaltijden met de
medewerkers genoten. Een
hoogtepunt was een barbecue mat de directeur. De entree hoeft geen probleem te
zijn volgens de organisatie. U
betaalt slechts € 5 voor deze
unieke voorstelling.

Maker van 1ste
steen bekend
In de rubriek ‘de eerste steen’
heeft de informatie over café
Rusthoek te Bentveld veel
pennen in beweging gebracht. Mevrouw E.Hendrikse
van der Lit, kleindochter van
G.A. Seders, schreef dat haar
grootvader de eerste steen
destijds zelf gemaakt heeft.
Hij was beeld- en steenhouwer. Het oudste familielid (92)
mevrouw I.Couwenbergh-

Seders bevestigde het, zij wist
ook te vertellen dat de naam
Rusthoek nog op de gevel
moet staan. Wie weet is dat
ook nog te vinden.

Getuigen oproep
Afgelopen dinsdag heeft
een Zandvoortse bezoeker
uit Nieuwegein schade aan
zijn auto opgelopen bij de
parkeerplaats bij Dirk van de
Broek. “Toen ik terugkwam bij
de auto zag ik flinke schade.
Er kwam iemand naar me
toe die zei dat zijn deur, door
de wind, tegen mijn auto
was aangevlogen. Ik zag wel
schade maar hij zei dat je het
er zo uit poetst. Het was slecht
weer, we schudden elkaar
snel de hand en vertrokken.
Thuis bleek later dat er een
verticale streep en een deuk
in mijn auto zat. Dat zag ik in
eerste instantie niet”, aldus de
Zandvoortse gast. Hij doet via
de Zandvoortse Courant een
oproep om eventuele getuigen te vinden. Het was een
lichtblauwe auto, met een parkeerkaart voor het gebied. Het
gaat om een lange, tengere
man van circa 190 cm. Heeft
u iets gezien, meldt u dat dan
bij de Zandvoortse Courant,
waar de adresgegevens van
deze onfortuinlijke badgast
bekend zijn.

Duo-expositie geopend
Afgelopen zondag is een duoexpositie in Coenraad Art
Gallery geopend. Jessie de
Deugd en Tinus van Walraven
exposeren daar met hun
werken, vooral schilderijen,
gedurende de hele maand
augustus. Coenraad Art
Gallery is gevestigd aan de
Noorderstraat 1 en is geopend
op vrijdag tussen 14.00 uur en
17.00 uur.
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HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?

Wij zijn
met vakantie
t/m woensdag 12 augustus

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

NU VOORDELIG
ELEKTRISCH
OPSTAPPEN.
ZO MOOI KAN EEN FIETS LOPEN. DOE JE VOORDEEL MET DEZE AANTREKKELIJK
GEPRIJSDE ELEKTRISCHE FIETSEN VAN GIANT.

GOED BEOORDEELD DOOR DE
CONSUMENENBOND!

TOT WEL 250 KILOMETER*
2 ACCU’S (VAN 400WH)
COMPACTE, STILLE MOTOR

ijsd!

Zeer scherp gepr

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

€ 2.399

sta
Gratis FIet
,95
t.w.v. € 69

s

Ease-E 1

Innovatieve sensoren voor de trapondersteuning, eenvoudige bediening en een automatische
kettingspanner: de Giant Ease-E rijdt heerlijk soepel.
Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met rollerbrake
remmen en verende voorvork en zadelpen voor
extra comfort. Met uniek dubbele accu systeem
(800 Wh) voor een actieradius tot 250 km*
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Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met rollerbrake remmen
en verende voorvork en zadelpen voor extra comfort.
400 Wh accu voor een actieradius tot 120 km*
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23,9 kg (excl. accu)
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De Giant Ease-E met compacte, stille voornaafmotor biedt veel
fietscomfort. Deze fiets voelt zich thuis in de stad, maar ook
daarbuiten.
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Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
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Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

26,4 kg (excl. accu)

Gewicht:
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*De opgegeven afstand geeft een indicatie van de maximale actieradius onder de meest gunstige omstandigheden. De gecommuniceerde adviesprijzen zijn exclusief afleverkosten en eventuele verwijderingsbijdragen. Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Giant houdt zich echter het
recht voor specificaties, prijzen, leverbaarheid en kleur zonder aankondiging te wijzigen. Druk- en spelfouten voorbehouden. De voorraad op de winkelvloer van de Giant-dealer kan afwijken met afgebeelde producten in de folder. De acties met fietsen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en hiervoor geldt
op = op! Acties zijn geldig vanaf 22 juni tot en met 4 juli 2015.
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Duo-expositie geopend
Afgelopen zondag werd een duo-expositie in Coenraad Art
Gallery door Johanna Coenraad geopend. Jessie de Deugd
en Tinus van Walraven exposeren daar met hun werken,
vooral schilderijen, gedurende de hele maand augustus.
Tinus van Walraven heeft haar
kunstopleiding gedaan aan de
kunstacademie in Groningen.
Ze heeft nu na een poos van
inactiviteit, het penseel weer
ter hand genomen en pro
duceert schitterend werk. Ze
opende haar ‘pop up galerie’,
volgens Johanna Coenraad
te vergelijken met een boek met
openklappende afbeeldingen,
met geweldige landschapschil

derijen.
Aan de andere kant van de intie
me galerie exposeert oudZand
voortse Jessie de Deugd recent
werk. Zij maakt veelal kleurrij
ke strandtaferelen maar ook
andere onderwerpen schuwt
zij zeker niet. Zij verhuisde van
Zandvoort, via Heemskerk, naar
het kunstenaarsdorp Bergen
en toen haar echtgenoot ge

Vrede is weer gesloten

pensioneerd werd, kwam Zuid
Frankrijk in beeld waar ze woont
en werkt, al is het echtpaar vaak
in Nederland. Ze heeft les gehad
van de Italiaanse schilder Rafael
en haar werk kent vele gezich
ten, maar wordt altijd geken
merkt door gevoel en een tref
fende sfeer.
U moet het prachtige werk
persoonlijk gezien hebben
want alleen dan ziet u de echte
schoonheid van deze schilderij
en. Coenraad Art Gallery is ge
vestigd aan de Noorderstraat 1
en is geopend op vrijdag tussen
14.00 uur en 17.00 uur.

Buurtvereniging ‘Soentje’ roert zich weer
Op zaterdag 22 augustus wordt er voor de zestiende keer
een rommelmarkt gehouden in de wijk Oud Noord die georganiseerd wordt door buurtvereniging ‘Soentje’.
De Potgieterstraat, het Ten
Kateplantsoen, de De Gene
stetstraat en de Da Costastraat,
zullen weer omgetoverd wor
den tot een markt met een
hoog rommelgehalte. Vanaf
07.00 uur tot 14.00 uur is ie

dereen van harte welkom, om
spulletjes te kunnen verkopen
of te kopen.
Een dag later, zondag 23
augustus, wordt weer een kin
derstraatspeeldag in de Pot

gieterstraat en op het Ten
Kateplantsoen georganiseerd.
Alle kinderen die in Zandvoort
zijn, zijn daar van harte welkom.
De kinderspeeldag begint om
11.00 uur en zal rond 16.00 uur
weer voorbij zijn. Voor inlich
tingen kunt u terecht bij: Peter
Verswijveren, tel: 0640805352
of Bart Botschuijver, tel: 06
21216265.

Bijzondere expositie van ‘tekenkunstenaar’
Sinds 31 juli exposeert Bart Frenay (30) bij Pluspunt. Hij
is cliënt van de RIBW (Regionale Instelling Beschermende
Woonvormen) in Zandvoort, en woont in de locatie boven
Pluspunt.
Eigenlijk is het een geweldige
prestatie wat hij doet maar dat
vindt hijzelf niet. “Het tekenen
zit mij in het bloed en ik was
nog heel jong toen ik ermee be

gon. Ik ben altijd met de tech
niek bezig geweest en doe dat
nog steeds. Ik daag mezelf uit
en zoek altijd naar nieuwe vor
men om te tekenen. Tekenen is

een doel in mijn leven”, vertelt
hij. Inspiratie vindt hij vooral in
de architectuur en mooie ge
bouwen. De expositie is zeker
een bezoekje waard om uzelf
een oordeel te geven van zijn
werk. Het adres van Pluspunt
is Flemingstraat 55, tijdens
kantooruren kunt u zo binnen
lopen.

Door een brief van burgemeester Niek Meijer aan de raad,
waarin aangescherpte maatregelen voor de horeca werden
aangekondigd, was het oorlog in het dorp. Tijdens een bijeenkomst afgelopen maandag tussen de burgemeester en
een groot aantal horecaondernemers hebben beide partijen elkaar flink de waarheid kunnen zeggen. Dat heeft er
toe geleid dat de omstreden memo van tafel is.
Verschillende ondernemers zagen het spookbeeld voor zich
dat Zandvoort een slaapdorp zou
worden als de in de nota aangekondigde maatregelen door zouden gaan, bijvoorbeeld dat het na
twaalf uur ‘s nachts stil moet zijn
rond de horeca-etablissementen.
Burgemeester Meijer had laten
weten geschrokken te zijn van
de reacties vanuit de horeca over
zijn memo. Dat de brief zoveel los
zou maken, had hij niet verwacht.
“Volgens mij willen wij samen hetzelfde namelijk dat Zandvoort een
bruisend en gezellig dorp blijft.”

Harde woorden
Op de bijeenkomst van afgelopen
maandag werden over en weer
rake dingen gezegd. “En dat was
juist goed. Iedereen kon zijn ongezouten mening geven en uiteindelijk kwamen we erachter dat
we beide hetzelfde nastreven”, aldus een opgeluchte burgemeester, die ook nog liet weten dat de
meeste horecaondernemers het
juist heel goed doen. Besloten
werd om na het seizoen, in september of oktober, met horeca,
gemeente, politie en bewoners
om de tafel te gaan zitten om de
afgelopen periode te evalueren.

Hoogspanning
De nieuwe aanpak zal zich niet
alleen richten op de geluidsover-

last vanuit de horeca maar juist
ook op de overlast van het uitgaanspubliek. Bijvoorbeeld het
hangen en schreeuwen op straat
in de nachtelijke uren of met
veel kabaal naar huis vertrekken.
Ivo Berkhoff, die als regiomanager voor Horeca Nederland aan
het gesprek deelnam: “De horecaondernemers doen erg hun
best. Door het toerisme heeft
Zandvoort elke week een ander
publiek in huis. Dat maakt het lastiger dan bijvoorbeeld in Haarlem,
dat een vast uitgaanspubliek
heeft. Vooral in het hoogseizoen
werken de horecamensen onder
hoogspanning. Ze hebben het razend druk en dan kunnen ze problemen met hun klanten er niet
nog eens bij hebben. Toch durf ik
te beweren dat het beter gaat dan
een paar jaar geleden. Zo werken
we nu bijvoorbeeld met collectieve ontzeggingsmaatregelen,
die raddraaiers kunnen worden
opgelegd.”

Opgelucht
Niek Meijer kan in ieder geval met
een gerust hart op vakantie. De
rust is teruggekeerd. De neuzen
staan weer in dezelfde richting.
En door met elkaar in gesprek te
blijven moet het volgens beide
partijen lukken om het iedereen,
ook de bewoners, naar de zin te
maken.”

Rookontwikkeling George V

Gratis tips & trucs
voor je tablet
Deel
je ervaring
met
anderen

Brand werd er niet ontdekt | Foto: Michel van Bergen

Vrijdag 14 aug | 10:00 – 12:00 uur | Gratis | Neem je eigen tablet mee

De brandweer is maandagavond
even na elven in actie gekomen
nadat er rookontwikkeling werd
waargenomen in strandpaviljoen George V aan de Boulevard
Barnaart. Naast de brandweer
werd ook de reddingsbrigade en
een ambulance met spoed op-

geroepen. Een persoon is door
ambulancepersoneel nagekeken.
Na controle hoefde deze niet mee
naar het ziekenhuis. De brandweer
heeft het pand uitvoerig gecontroleerd maar er werd niets aangetroffen. Na zo’n drie kwartier werd
het paviljoen weer vrijgegeven.
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Zandkorrels
BEAUTY BEACH CLUB
ZANDVOORT
Pedicure, beautysalon,
nagelstudio,
massages,
healingen, zonnebank,
spraytanning, kapper
en nog veel meer!
Kom gezellig bij ons
langs of kijk voor
informatie op
onze website
beautybeachclub.nl
Burg. Engelbertsstr.96
06-57016912

....................................................
Te huur: garage
Van Galenstraat.
€ 100 per maand.
Tel. 023-5730577
....................................................
16 augustus op
de Jaarmarkt:
FOREVER ALOE VERA
producten voor een
goede gezondheid.
Annette ter Heijden
stelt tevens haar
nieuwste
kennis-kookboek
‘ProefjeRoots’ graag voor.
Eerder producten
bestellen?
Bel: 5716511 of mail
info@gezondheidaanzee.nl
....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Voor Zandvoort,
door Zandvoort
Sheila’s Broodjes
Marktdag!
Iedere woensdag maar
liefst 50% korting op
alle koude belegde
broodjes. Uitgezonderd
‘luxe broodjes’.
Ook take away.
(Geldt niet voor
thuisbezorgd.nl)
Haltestraat 32a
www.sheilasbroodjes.nl
Tel. 023-7433706

....................................................
Garagebox
te huur
Tjerk Hiddesstrat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744
....................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.

....................................................
KlussenRenovatie-Bouw P.M.K.
(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw voeten
en die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke likdoorns,
eeltpitten en/of ingegroeide nagels gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

8

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Plaatsing van ingezonden brieven betekent
niet dat de redactie het met de inhoud eens
is. De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Parkeren
Ondergetekende, alsmede een aantal andere buurtbewoners van de Admiralenbuurt, hadden graag een
oplossing gezien voor het probleem dat zich al jaren in
hun, maar wij denken ook in andere wijken, voordoet.
Wij hebben een regime voor parkeren voor vergunninghouders. Uiteraard zijn wij daar erg blij mee en
betalen dan ook graag de kosten die dit beleid met zich
meebrengt. Waar wij ons ontzettend aan storen is het
volgende: de aanduidingen van het parkeerregime zijn
op een dermate slechte manier aangegeven dat het
doel van dit regime regelmatig hieraan voorbij schiet.
Al enkele malen is er richting gemeente het verzoek
gedaan om de borden, die het bewonersparkeren aangeven, ook te voorzien van een tekst die begrijpelijk is
voor de buitenlandse bezoekers van Zandvoort. Hierbij
valt in ieder geval te denken aan Frans, Duits en Engels.
Indien dit zal gebeuren getuigt dat van een stuk duidelijkheid richting de groep toeristen die Zandvoort
zo graag ziet en ook is het voor de bewoners van de
betreffende wijken een oplossing om bij drukte een
plek in hun wijk te vinden waar zij toch voor betaald
hebben.
Nu is het zo dat er voor de toerist, die de wijk inrijdt,
een bord staat met een grote blauwe letter P. Hoewel
daaronder in hele kleine letters staat wat de omstandigheden voor het parkeren in die wijk omhelzen, gaan
de meeste toeristen daaraan voorbij omdat het bord
internationaal staat voor een parkeerplaats. Op een
drukke dag zijn wij als bewoner soms 30 keer op een
dag bezig om mensen, die daar willen parkeren, uit te
leggen wat de bedoeling is. Ook komt het geregeld voor
dat wijzelf in onze wijk, na thuiskomst, nergens onze
auto kwijt kunnen.
Dus, beste gemeente Zandvoort, sta eens open. Laat
zien dat je er bent voor de bewoner. Maar maak ook
voor de toeristen transparant wat de bedoeling is.

Met vriendelijke groeten,
J.A. van den Oever
Ontvanger Schoutenstraat 7
201 KV Zandvoort
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Wie de liefde niet heeft, heeft niets!

Amanda Stienstra liet zich culinair verwennen op de ms. Rotterdam

door Nel Kerkman

luxe van het schip.

Tijdens het nieuwjaarsconcert
in de kerk ontmoette ik Amanda
die mij enthousiast vertelde over
haar reis met de ms. Rotterdam.
Zij had er zin in en verheugde
zich enorm op de fantastische
wereldreis. Zij had een tablet
gekocht en zou op de boot les
krijgen zodat zij haar ervaringen
naar familie en bekenden kon
doorsturen. Ook ik kreeg haar
epistels en aan het begin van de
reis was ze overdonderd door de

Eenzaam
Tussen de regels door las je
wel dat zij tegen veel problemen aanliep. De tabletcursus
is in het Engels en deze taal is
Amanda niet echt machtig. Toch
vond zij hulp in een vriendelijke
employé die haar de beginselen bij bracht. Later moest deze
behulpzame dame stoppen met
haar lessen omdat tafelgenoten
van Amanda een brief naar de
directie hadden gestuurd om

hun misnoegen te uiten. Zij
vonden dat Amanda teveel beslag legde op het personeel dat
daarvoor niet ingehuurd was.
Ondanks deze tegenslag liet zij
zich niet van de wijs brengen en
ging ze dapper door met het sturen van haar reisverslag. Waar ze
ook kwam genoot zij al fietsend
van de steden, alleen terug op
het schip overviel haar telkens
de eenzaamheid. Ze kon haar
verhaal bij niemand kwijt, alleen
via de sociale media had zij een
luisterend oor.

Alles en niets
Inmiddels ontmoette Amanda
een familie die haar vriendelijk bejegende en bij wie ze de
vierde plek van de taxiritten
invulde. Want om als eenling
steeds een taxi te nemen werd
erg kostbaar. Aan het eind van
haar lange reis door Oosterse
landen en het bezichtigen van
schitterende steden schrijft zij
in haar laatste verslag het volgende: “Op de cruisereis word je
goed verzorgd, in het begin zijn
de mensen vriendelijk. Het duurde lang om het ritme te vinden,
zowel geestelijk als lichamelijk.
Daarnaast heb ik veel indrukken
met de fiets gemaakt of bij de
excursies. Het is me nogal wat,
je wordt doodmoe en daar moet
je wat mee. Het is een voorrecht
om zoveel te zien en een indruk
te krijgen van het leven en het
wonen van zoveel mensen in
diverse landen met vooral de
grote contrasten. De mensen op
de boot, hun verhalen, maar ook
de eenzaamheid. Er zijn momenten waarvan ik dacht, hoe kom ik
hier doorheen? Je hebt alles en
toch niets. Maar alles gaat voorbij, wat blijft is de ervaring wat
zo’n reis met zich mee brengt.”
In ons gesprek vertelt ze dat zij
de reis onderschat heeft maar als
u denkt dat zij zich uit het veld
laat slaan? Niets van dat alles.
Haar volgende reis staat al in de
planning, niet met de boot maar
met de bus en uiteraard met haar
vouwfiets als reisgezelschap.

Mooie cheque voor Jeugdsportfonds Zandvoort
Het Jeugdsportfonds Zandvoort heeft dinsdag een
cheque met een groot bedrag van de stichting Lions
Helpen Kinderen mogen ontvangen. Het was de nettoopbrengst van het evenement ‘Culture at the Beach’ dat
jaarlijks door de Lionsclub Zandvoort voor goede doelen wordt georganiseerd. Burgemeester Niek Meijer, zelf
lid van de serviceclub, nam de cheque namens het fonds
in ontvangst.

De stichting Lions Helpen
Kinderen doet veel aan goede
doelen die gerelateerd worden
aan kinderen in een, vooral financiële, achterstandssituatie.
Een paar jaar geleden heeft de
stichting het plan van Culture at
the Beach opgepakt om financiën
bijeen te krijgen voor hun goede
doelen.
Een keer per jaar treden in vier
strandpaviljoens tijdens een drie
gangendiner een aantal bekende
en minder bekende stand up comedians bij toerbeurt op. De gasten betalen een bepaald bedrag
en de netto winst is voor de stichting. De editie van 2014 bracht het
schitterende bedrag van € 6.684
op, dat het Jeugdsportfonds mag
gebruiken om deze kinderen te
kunnen laten sporten.

Burgemeester Niek Meijer krijgt de cheque overhandigd

In Zandvoort gaat dat om een
behoorlijk aantal kinderen. Het
loopt in onze gemeente in de
honderden kinderen die hiervan

gebruik kunnen en mogen maken. Hun contributie wordt door
het fonds betaald, net als sportattributen als schoeisel en kleding,
een racket of een hockeystick. De
gezinnen, of bijstandsmoeders of
–vaders, krijgen dus geen geld in
handen.
Culture at the Beach wordt
mede mogelijk gemaakt door
de Standsschouwburg &
Philharmonie Haarlem, die de
contacten met de artiesten voor
hun rekening nemen. Op 4 oktober staat de eerste lustrum editie
van Culture at the Beach op de
agenda. Dan is er opnieuw de
gelegenheid om een aangename
avond in Club Nautique, PlaZand
of Vooges mee te maken, waarbij tegelijk dit goede doel wordt
gesteund. De avond begint om
17.00 uur, de cabaretiers die optreden zijn nu nog niet bekend.
Let u op de aankondiging in de
Zandvoortse Courant zodat u
snel kunt reserveren.

Krankzinnige hobby
Iedereen heeft zo zijn hobby, dat
begrijp ik. Maar wat ik werkelijk
nooit zal begrijpen is trofeejagen. Wanneer jagers vol trots
en glunderend een bebloed
luipaard in hun armen hebben hangen, en daarmee graag
voor de foto poseren. Ze hebben er duizenden euro’s voor
neergeteld om dat überhaupt
te mogen doen! Ik zie er de lol
niet van in. Ik zie niet hoe zoiets krankzinnigs je euforie zou
kunnen geven of kracht. Je staat
daar dan voor zo’n dier, kijkt ’m
in de ogen, en schiet een kogel
door zijn kop. Jippie, ik ben zo
trots op mijn trofee. Ik kan er
met mijn hoofd gewoon niet bij.
Extremer kan natuurlijk altijd.
Het verhaal over leeuw Cecil
was wereldnieuws afgelopen
tijd. De Amerikaanse tandarts
Watson schoot het dier voor
€ 45.000 dood in het Hwange
Natuurpark in Zimbabwe. Hij
had niet geweten dat de leeuw
in een wetenschappelijk programma zat. En wat dan nog?
Het dier is eerst gelokt, en buiten het park met pijl en boog
beschoten om het na 40 uur
pas uit zijn lijden te verlossen
met een kogel. Cecils hoofd is
nog spoorloos, waarschijnlijk als
trofee bewaard gebleven, maar
waar? Het is je reinste dierenmishandeling!
In Benin en Kameroen is het
trofeejagen intussen verboden
omdat de leeuw daar aan het
uitsterven is, maar is deze ziekelijke hobby echt uit te roeien?
Er kan geen ‘ranger’ 24 uur lang
op iedere plek aanwezig zijn om
te controleren. En worden ze gestopt, en worden er boetes betaald, dan weet je bijna zeker dat
het geld niet naar de opbouw
van het land gaat of de armoede
ermee bestreden wordt, maar
dat het hoogstwaarschijnlijk in
het criminele circuit verdwijnt of
bij de grootste bazen blijft hangen. De ironie dat ‘trofeejacht’
ook geld voor dierenbescherming oplevert is een statement
om nader uit te diepen in een
separate column. De dieren zouden levend veel meer kunnen
opleveren, als er op een respectvolle manier met ze wordt omgegaan. Maar wie ben ik,
een strijdende Hollandse,
om daar enige invloed op
te hebben….

Mandy Schoorl

Met deze zin brengt Amanda Stienstra haar reis op het luxe cruiseschip ms Rotterdam
van de Holland America Lijn onder woorden. De reislustige en ondernemende Amanda
(84) heeft al menig reisje met haar vouwfiets gemaakt maar dit keer wilde zij eens heel
iets anders. Uiteraard nam zij wel haar trouwe metgezel, de vouwfiets, mee. Drie maanden duurde de reis en hoewel er 1.400 reizigers aan boord waren, heeft zij zich zeer eenzaam gevoeld.

Column
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Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

RESIDENCE PANDORA

DORSMAN.NL OF 023-5714534

LE
NOG ENKE
ENTEN
APPARTEM
AAR!
BESCHIKB

Luxe appartementen incl. parkeerplaats
Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking
Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195

Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens
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Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Autorijschool W. van der Veld

L

1990

25

Tel. 023 57 191 88

www.autorijschoolwvanderveld.nl

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

PIKANT BELEGEN KAAS

* Romig-Pikante Goudse kaas van ...CONO!

NU 500 gram van 7,49 voor maar 5,98

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 32 - 2015

Visie blijft in stand

Artikel 3.8 WRO: vaststelling bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.”

De gemeenteraad heeft alleen de toetsingscriteria op het onderdeel strandbungalows ingetrokken. De visie omtrent strandbungalows (paragraaf 7.8.2 van de “Visie op verblijfsaccommodaties”)
blijft in stand.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 23 juni 2015 het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan is een actualisatie van het huidige bestemmingsplan en is hoofdzakelijk conserverend van aard.

Vindplaats
De gewijzigde “Visie op verblijfaccommodaties Zandvoort “ is
te raadplegen op onze website www.zandvoort.nl > Bestuur >
Beleid en regels (beleidsstukken > Toerisme en economie).

Plangebied bestemmingsplan

Geen bezwaar en beroep

Het plangebied ligt aan de oostzijde van de kern van Zandvoort, heeft een oppervlakte van ruwweg 75 hectare en wordt
begrensd door:
- Aan de westzijde: de Koninginneweg en gedeeltelijk de Kostverlorenstraat/ Verlengde Haltestraat;
- Aan de noordzijde: de spoorlijn Zandvoort - Haarlem en het
fietspad over de voormalige trambaan;
- Aan de oostzijde: het Kostverlorenpark en de Kennemer Golfen Countryclub;
- Aan de zuidzijde: de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat tegen de gewijzigde
“Visie op verblijfaccommodaties Zandvoort” geen bezwaar en
beroep kan worden aangetekend op grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht.

Gewijzigde vaststelling
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
hebben globaal genomen betrekking op
- het vervallen van de mogelijkheid voor een opblaashal bij de
tennisclub aan de Kennemerweg 89;
- het verbeteren van de planologisch-juridische regeling voor
Campingpark Sandevoerde aan de Kennemerweg 16;
- het onder voorwaarden toestaan van maximaal 3 recreatieappartementen in plaats van 1 recreatieappartement in de voormalige kerk aan de Julianaweg 15;
- daarnaast voornamelijk planologisch-technische aanpassingen/
verbeteringen.

Inzage
Het bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, regels
en een toelichting) met bijbehorende stukken ligt voor een
ieder ter inzage met ingang van 7 augustus 2015 gedurende zes
weken tijdens de openingstijden bij de centrale balie van het
gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Daarnaast
zijn de stukken raadpleegbaar op de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0473.BPKOSTVERLOREN14-VA01.
Ook zijn de stukken op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl in te zien.

Beroep
Een belanghebbende kan gedurende de bovengenoemde termijn van terinzageligging (beroepstermijn) beroep instellen
tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA DEN HAAG. Tevens kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State indienen. Geen beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen
de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de
vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp daarvan,
kan redelijkerwijs niet worden verweten daaromtrent geen
zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening
is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de Raad
van State treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op
het verzoek is beslist.

Intrekken toetsingscriteria op het onderdeel strandbungalows
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat de gemeenteraad in haar vergadering van 23 juni 2015 de
toetsingscriteria als bedoeld in paragraaf 7.8.3 (strandbungalows) van de “Visie op verblijfaccommodaties Zandvoort” heeft
ingetrokken.

Ingekomen vergunningsaanvragen

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Koninginneweg 35, verbouw woning, verzonden 29 juli 2015,
2015-VV-087.
Bentveld:
- Duindoornlaan 23, kappen zeven bomen achtertuin, verzonden
30 juli 2015, 2015-VV-092.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning).
Zandvoort:
Burg. Nawijnlaan 10, afwijken bestemmingsplan ivm gebruik
schuur, verzonden 30 juli 2015, 2015-VV-088.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Bezwaarschriften

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het
Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te
gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een
DigiD een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Zandvoort:
- Rectificatie. In plaats van Zandvoortselaan 101, zoals gepubliceerd op 23 juli 2015, te lezen;
- Kostverlorenstraat 101, bouwen van een kelder / garage, ingekomen 06 juli 2015, 2015-VV-108.
- Ir. G. Friedhoffplein 18F9, verwijderen muur, ingekomen 14 juli
2015, 2015-VV-113.
- Poststraat 9, wijzigen dakterras met hekwerk, ingekomen 14
juli 2015, 2015-VV-114.
- Haltestraat 52a, uitbreiden woonfunctie, ingekomen 16 juli
2015, 2015-VV-115.
- Patrijzenstraat 18b, kappen drie bomen voortuin, ingekomen
13 juli 2015, 2015-VV-118.
- Brugstraat 10a, wijziging balkon achterzijde woning, ingekomen
02 juli 2015, 2015-VV-119.
- Tjerk Hiddestraat 9 t/m 163, gevelrenovatie, ingekomen 27 juli
2015, 2015-VV-120.
- Grote Krocht 9, samenvoegen twee appartementen, ingekomen
14 juli 2015, 2015-VV-121.
- Locatie Westerkanaal in Amsterdamse Waterleidingduinen,
perceelnr. Zandvoort A 4458, vervangen duiker in dam nr.17,
ingekomen 15 juli 2015, 2015-VV-122.
- Wilhelminaweg 42, kappen boom voorzijde woning, ingekomen
15 juli 2015, 2015-VV-123.
- Celsiusstraat 82, vervangen gevelkozijnen, betonranden en
consoles galerijen en -hekwerken balkon galerijen, ingekomen
16 juli 2015, 2015-VV-124.
- Wilhelminaweg 62, kappen boom achtertuin, ingekomen 25
juli 215, 2015-VV-125.
- Schelpenplein 5, wijzigen balkon/dakterras, ingekomen 29 juli
2015, 2015-VV127.
- Julianaweg 15, verbouw kerk, ingekomen 13 juli 2015, 2015VV-128.
Bentveld:
- Bentveldweg 16, kappen drie bomen voor- en achtertuin, ingekomen 09 juli 2015, 2015-VV-111.
- Ebbingeweg 1, kappen tien bomen verspreid over erf, ingekomen 13 juli 2015, 2015-VV-112.
- Duinwindelaan 1, kappen boom voor/zij-erf, ingekomen 03 juli
2015, 2015-VV-117.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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THUISBLIJVERS LET OP!

*Geldig van
Zaterdag 18 Ju
Zaterdag 15 Au li t/m
gustus.

PROFITEER NU VAN
DE BELISOL
VOORDEELDAGEN!
Tijdens de “rustige” zomerperiode
kunt u bij Belisol extra profiteren
van voordeel bij aanschaf van uw kunststof,
aluminium of houten
kozijnen.

- GRATIS montage vanaf 4 kozijnen
en/of een voordeur, schuifpui of tuindeuren.
- GRATIS horren bij alle draaikiepramen
- GRATIS 20 jaar Belisol garantie op kunststof
en Aluminium
- GRATIS deskundig advies
- GRATIS Belisol strandbal voor
elke bezoeker van onze showroom (op=op)

Tijdens deze
aktie kan uw
voordeel
oplopen tot
maar liefst

35%!

Profiteer nu van deze voordelen en maak een
afspraak bij u thuis of in onze showroom.

Bel nu voor een offerte op maat! 023-881 21 21

WIJ ZIJN VERHUIS
A. Hofmanweg 32, 2031 BL Haarlem, tel. 023-881 21 21 haarlem@belisol.nl
EN ZIJN NU
BELISOL HAARLEM

WWW. BELISOLHAARLEM.NL
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Actueel

5

Timmerdorp
was weer
groot succes

Mode

7

Tweelingzusjes
presenteren
nieuwe collectie

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

15

Circus

Sport

Circusvoorstelling
door verstandelijk
beperkten
oplage 9.500 exemplaren

Zeevissers
succesvol
op de pier
www.zandvoortsecourant.nl

Kwaliteitsvolle jazz op Raadhuisplein

Toeriste verdronken

Zaterdag was na een pauze van een paar jaar Jazz Behind the Beach weer terug van

Vorige week woensdag is een 20-jarige toeriste uit

weggeweest. Weliswaar in een wat kleinere opzet maar dat mocht de pret niet druk-

Zambia in zee, ter hoogte van strandpaviljoen Zout,

ken. Kwaliteit was het toverwoord en dat werd zeer gewaardeerd door het publiek.

onder water verdwenen. Twee strandgasten hebben
nog geprobeerd haar uit het water te halen maar de
stroming in de mui was te sterk. Een grote zoekactie
op woensdag en donderdag volgde. Zaterdagochtend vroeg werd haar ontzielde lichaam ter hoogte
van reddingspost zuid gevonden.

Het jazzpodium stond op het Raadhuisplein | Foto: Wim Mendel

De tijden van weleer waren
voor even weer terug zaterdagavond. Echte jazzmuzikanten die
goede jazz brachten, gesteund
door een uitmuntende geluidstechnicus die zijn vak verstond.
Geen harde muziek met zware
bassen dit keer, maar een prettig
geluidsniveau dat alom gewaardeerd werd. De muziek was een
mengeling van jazzstijlen. Van ‘A
tribute to Oscar Peterson’, naar
uptempomuziek van Eric Jan
Overbeek en top saxofonisten,
tot aan de heerlijke sound van
een uitstekende dixielandband.

Jazzmuziek
gewaardeerd

Die dixielandmuziek was overigens een goede vinding van de
organisatie. Tijdens de wisselingen van de bands op het podium, speelde de groep in de muziektent op het Raadhuisplein
zijn vrolijke muziek. Hierdoor
had iedereen zijn aandacht bij de
andere kant van het plein, terwijl de technische medewerkers
zodoende snel en bijna onzichtbaar de volgende set-up konden
plaatsen. De toeschouwers hadden een geweldige avond.

Behind the Bar
De avond voorafgaande aan het
grote concert op het Raadhuisplein, werd een andere traditie
in ere hersteld: Jazz Behind the
Bar. Bij de Yanks speelde Jazz’n
so’ Combo met zangeres Käthe
van den Hurk. Evergreens en wat

snellere nummers volgden elkaar in een sneltreinvaart op. Wie
ook een sneltreinvaart hanteert,
is Martijn Schok, die met zijn
kwintet bij Laurel & Hardy speelde. Deze ex-Europees Kampioen
is een lust voor zowel het oor als
het oog. Vliegensvlug teisteren
zijn vingers de toetsen. Een geweldige opvolger van artiesten
als Jaap Dekker en Rob Hoeke,
die in het verleden regelmatig
in Zandvoort gespeeld hebben.
Hoewel het eigenlijk een try-out
was, komt er zeker een vervolg
komend jaar. Weer dezelfde
opzet, volgens organisator Ton
Ariesen, dus met één podium
op het Raadhuisplein. “Het was
geweldig met schitterende
muziek. Hier doen we het voor”,
aldus Ariesen.
ZANDVOORT

‘a.s. zaterdagavond
bombarderen we dus
tot het Amsterdams
Jazzfestival’

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

Zoektocht door hulpverleners en strandgangers | Foto: Michel van Bergen

Na de vermissing, woensdag
even na 14.00 uur, werd groot
alarm geslagen en kwam een
massale reddingsactie op
gang. Drie boten van KNRMstations Zandvoort, Noordwijk
en IJmuiden, veertien boten en
drie waterscooters van de reddingsbrigades van Zandvoort,
Bloemendaal, IJmuiden en
Noordwijk werden ingezet. Een
lange rij van strandgangers hielp
eveneens mee in een poging de
vrouw te lokaliseren.
Een vliegtuig van de Kustwacht
en een reddingshelikopter zochten vanuit de lucht, waarvan het
vliegtuig van de Kustwacht bijna
1,5 uur onafgebroken gezocht
heeft. Een Lifeliner, een helikopter met een mobiel traumateam

aan boord, heeft lange tijd op
het strand paraat gestaan.
In de vroege avond werd de hulp
van de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen (SOAD),
een vrijwilligersorganisatie uit
Urk, ingezet maar ook de geavanceerde sonarapparatuur
die deze stichting tot zijn beschikking heeft, leverde geen
resultaat op. De zoekactie werd
toen het te donker werd afgelast
en zou donderdag voortgezet
worden. Volgens het kustwachtcentrum was woensdagavond
de kans dat ze nog levend gevonden zou worden, al zo goed
als nihil.

Vervolg op pagina 3

Op 18 augustus wordt de
papiercontainer huis-aan-huis geleegd.
Zie pagina 12
Gemeente Zandvoort
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Waterstanden
Z U I D S T R A N D

Wij hebben in familiekring afscheid genomen van
mijn man, onze vader, lieve opa, broer en zwager

J U S T

A S I A N

Martin Ype Jozef Cornelis Bluijs

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij,
in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

* 28 juli 1943

† 1 augustus 2015
Hans Mollerus
Ilje en Anne
Noah
Luca

correspondentieadres:
Kostverlorenstraat 90
2042 NA Zandvoort

Eric Zorgt: professionele
mantelzorg in Haarlem e.o.

Koken / computer / voorlezen /
klussen in en om huis / uitstapjes /
bezoek dokter / schoonmaak e.d.
Voordelige kennismakingsactie?
Kijk op:

AUG

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

HOOG

Laag

HOOG

Laag

HOOG

W

A

T

E

R

13 03.36 1 1 . 5 0 16.59 0 0 . 0 0
14 04.15 1 3 . 5 1 16.45
15
0 0 . 3 4 04.51 1 4 . 3 6
16
0 1 . 1 5 05.26 1 3 . 3 4
17
0 2 . 0 5 05.59 1 4 . 0 5
18
0 2 . 3 0 06.35 1 4 . 3 5
19
0 2 . 5 4 07.09 1 5 . 1 6
20
0 3 . 2 4 07.39 1 5 . 3 5

17.16
17.51
18.26
18.56
19.25
20.00

www.ericzorgt.nl

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
72x50 mm
€ 26,50 p.p.
Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
tel.: 023 - 532 60 13

www.troupin.nl

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

85x50 mm

De begrafenis heeft op
woensdag 12 augustus jl. plaatsgevonden
op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Noor
Evi
Mr & Mrs
Parels

By reservation only...

Met vreselijk veel verdriet en een groot gevoel van
onmacht geven wij u kennis van het plotselinge
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en
oma Kika

Dinka 85x50 mm
Mollerus-Tvrdeić

A W A Y

AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

Voor prettige ondersteuning
en een luisterend oor.

Brederodestraat 54, 2042 BG Zandvoort

H I D E

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 19h00

Anneke Bluijs - van Duijn
Kinderen en kleinkinderen

- Geen bezoek aan huis -

B E A C H

28 september
5 oktober

Zandvoort, 6 augustus 2015

Mijn speciale dank gaat uit naar dokter P. Paardekooper
voor al zijn begrip en goede zorgen.

|

14 september
21 september

- Mart Amsterdam, 18 juli 1948

F O O D

Amazing Mondays by..

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de
uitvaart
u wenst.
Rosbief met een dressing
van
mosterdzoals
en dille
tel.:
of 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Gerookte heilbot met limoenmayonaise

❖
Varkenshaasmedaillons
met saus van champignons en cognac
of
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus

72x50 mm

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Erika
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

❖

Bananenijs metOverlijden
chocolade snippers
melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Tel. 023-5713200
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
www.beachclubtien.nl

Burgerlijke stand
van de gemeente Zandvoort
85x124 mm

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. J.C. Verhoeven uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastor G. Zaal
www.boazparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastoor B. Putter
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl
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25 juli - 7 augustus 2015
Even voorstellen...
Gehuwd:
Guy Troupin

Kraaijenoord,
Gerben Jan en: Drommel, Wendy
Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Brigitte
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
Ondertrouwd:
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
van Donselaar, Don en: Schultz, Aruni Nayana
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
Overleden:
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
heb ik de
eerste uitvaartwinkel
Lowie,
Tjomme,
geb. 1926 van Haarlem geopend. Wij
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
Keur, geb. Draijer, Pieternelletje, geb. 1921
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten
Kooijman,
Theodorus, geb. 1967
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met
Hulst,
Albert Johan,
mijn professionele
teamgeb.
altijd1931
voor u klaar.

Bluijs, Martin Ype Jozef Cornelis, geb. 1948
Overlijden
melden?
Walraven,
Johannes
Henricus Gerardus, geb. 1953
Zwart,
Jan, geb.
1958per dag bereikbaar.
Wij zijn
24 uur
Krams,
Willem
Johannes,
geb.www.troupin.nl
1931
tel.: 023
- 532
60 13

72x100 mm

Even voorstellen...
Guy Troupin

Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemming
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbre
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te mak
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend.
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U he
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaart
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen m
mijn professionele team altijd voor u klaar.

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.n
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Heet Timmerdorp houdt
iedereen op afstand
Veel publiek was afgekomen op het definitieve einde van
het Timmerdorp, waar de Zandvoortse jeugd weer met
veel plezier en vele Zandvoortse activiteiten bezig was
geweest. Een enorme houtstapel naast parkeerterrein De
Zuid met vooral veel pallets werd na gezamenlijk aftellen
door de brandweer rond acht uur feestelijk aangestoken.

KNRM en Reddingsbrigade zoeken gezamenlijk de kust af | Foto: Michel van Bergen

Donderdag
Donderdag zocht het Landelijk
Team Onderwaterzoekingen
van de Landelijke Politiediensten,
samen met de Zand voortse
Reddingsbrigade en de strandpo
litie, de hele dag naar het lichaam
van de vrouw. In een gebied van
enkele vierkante kilometers voor
de Zandvoortse kust is door de
politie met zeer geavanceerde
apparatuur tevergeefs de zee
bodem afgespeurd. Toen de
schemer inviel werd de zoek
actie afgeblazen, al bleven de
reddingsdiensten wel standby
staan. “We hoopten toen dat ze
uiteindelijk boven zou komen drij
ven”, aldus de woordvoerder van
de Zandvoortse Reddingsbrigade
Ernst Brokmeier.

ambulancebroeders naar de
reddingspost gebracht waar de
identificatie plaatsvond. Al snel
werd bekend dat het om een
jonge vrouw ging. Later op de
dag maakte een woordvoerder
van de politie het trieste nieuws
bekend dat het om de vermiste
Zambiaanse ging.
Alle hutten verdwenen in de brandstapel

De vrouw kwam uit Zambia en
was met een Duits gastgezin,
waar zij in verband met een
uitwisselingsproject verbleef,
een dagje naar het strand van
Zandvoort. Eerder werd gemeld
dat de vrouw uit Zimbabwe
kwam, maar dat bleek echter niet
te kloppen. Vermoed wordt dat zij
in een mui terecht is gekomen en
niet wist wat daar tegen te doen.

Aangespoeld

Mui

Zaterdag in de vroege ochtend
werd ter hoogte van post zuid van
de Zandvoortse Reddingsbrigade
door een hardloopster een aan
gespoeld lichaam ontdekt. De
politie schermde in verband met
het onderzoek een deel van het
strand af. Het lichaam werd door

Muien zijn sterke stromingen
onder water richting zee. Indien
goed gehandeld wordt is er nor
maal gesproken prima uit te ko
men, maar vaak zijn badgasten
niet goed op de hoogte van de
gevaren. In dit geval met een
trieste afloop.

Iedereen zocht meteen een lek
ker plekje uit om te kijken naar
de rook en de vurige vlammen.
Gecontroleerd uitbranden heette
dat onder toezicht van de brand
weerlieden. Echt dichtbij kon je
niet komen vanwege de grote uit
stralende hitte, zodat het meeste
publiek op verre en verkoelende
afstand bleef. Eigenlijk is het on
gelooflijk dat een vuurtje zoveel
hitte ook op grote afstand ople
vert. Van dichtbij even een mooie
actiefoto maken was beslist niet
mogelijk.

De strak in elkaar geschoven
en hoog opgestapelde hou
ten pallets brandden als een
tierelier en zorgden voor een
imposante rookkolom boven
het heftig brandende hout.
Het Westerndorp dat de
jeugd in 4 dagen tijd had
opgebouwd, werd binnen
drie kwartier verschrompeld
tot een kleine stapel met ver
brandde houtresten. Toch werd
het gewaardeerd. Sterker nog,
er wordt al weer uitgekeken
naar volgend jaar.

Nagenieten met
lokale helden
Ook zondag hebben twee horecaondernemers het jazzfeest
van afgelopen zaterdag gebruikt om hun gasten op een
mooi stukje muziek te trakteren. Beach Club Tien en Het
Wapen van Zandvoort hadden respectievelijk Ger Groenendaal en Louis Schuurman uitgenodigd.

Het stoffelijk overschot werd zaterdag geborgen | Foto: Mizzle Media

Cartoon - Hans van Pelt
Papa Luigi voor het terras van Het Wapen

Zondagmiddag trad bij Beach
Club Tien een geweldige Ger
Groenendaal, inclusief zijn eega
Mieke als zangeres, met zijn
Mainstream Jazz Combo op. Een
vol terras, en tientallen mensen die
op de Rotonde de verrichtingen
van de band volgden, genoten in
de volle zon met volle teugen van
de muziek. Diezelfde zon was ook
bij het Wapen van Zandvoort aan
wezig toen in de vooravond de
onvolprezen Zandvoortse violist

Louis Schuurman als Papa Luigi
met zijn Amici optrad. Ook hier
een vol terras dat genoot van de
heerlijke muziek die Schuurman
met zijn band maakt.
Als alle betrokkenen de koppen
bij elkaar steken kunnen we vol
gend jaar ouderwets genieten
van een volwaardig Jazz Behind
the Beachfestival, met muziek
op diverse plekken in het mooie
Zandvoort.

Column

… is het tijd om bramen te
plukken. Af en toe controleer ik
of er rijpe bramen zijn maar er
zitten nog veel groene exem
plaren tussen de struikjes. Net
zoals garnalen vangen, is bra
men zoeken een van de vele
Zandvoortse tradities. En is het
een kwestie van geduld want
kleine garnalen en groene bra
men hebben tijd nodig om te
groeien.
Ik weet nog goed dat wij met
mijn vader bramen gingen
plukken. Een grote emmer
mee en een paar kleine bakjes
erbij. Was het bakje gevuld dan
leegde je dat in de emmer die
langzamerhand tot de rand
gevuld was met braam. Wij
moesten eerst een eind lopen
want mijn vader wist bepaalde
plekjes waar het vol stond met
bramenstruiken. ‘Er wordt niet
gezocht maar geplukt’ was zijn
stelling. Dus stopten wij niet
eerder totdat we een goede
stek gevonden hadden. Dan
was het een kwestie van op je
hurken zitten en plukken. Je
moest goed uitkijken want de
mooiste en grootste bramen
zaten altijd tussen de duindo
rens. Als de emmer eindelijk
vol was gingen we naar huis.
Mijn moeder maakte de rest
van de klus af. Goed wassen,
koken en dan door de zeef voor
bramensap. Er werd geen jam
gemaakt. Het sap werd in fles
sen gedaan en op de donkerste
plek van de kelder geplaatst.
In de winter was steevast ons
toetje: een beschuitje met er
overheen heerlijke bramensap.
Veel later zocht ik met mijn
zuster Lienke ook bramen maar
dan was het meer voor een
zakcentje. Wij hadden op het
binnenterrein van het circuit
een geweldige stek ontdekt
waar het barstte van de braam.
Zitten en plukken. Van tevoren
waren we langs werklui gegaan
die op het circuit bezig waren.
Onze geplukte bramen werden
in ‘aardbeisloffen’ gedaan met
de grootste bramen bovenop.
Het restant verkochten we
door aan familie en vrienden.
Zo hadden wij, door ijverig
plukken, toch nog een
zakcentje. Geweldige
herinneringen aan een
tijd die nooit meer terug
komt!

Nel Kerkman
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Evenementenagenda
 AUGUSTUS  AUGUSTUS 

MMX

PIZZABAR

ITALIAN TAPAS

weekmenu

LA VITA È BELLA!

Coppa di Parma met roodlof en sinaasappel
Hele tarbot met bospeen en bearnaise saus

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS
ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

Lemon curd cake

€ 24,50 P.P.

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

HALTESTRAAT 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

15

Kampioenschap Makreel roken - ‘Zandvoorts
Open’. Raadhuisplein, 10.30-16.00 uur

15

Amsterdamse avond

15

Beach Clean Up

15

EK Zandsculpturenfestival

Diverse podia in centrum, aanvang 20.00 uur
Startpunt: Thalassa, aanvang 10.00 uur
Start opbouw. Badhuisplein en centrum

15+16 Tweedaagse van Zandvoort

Zeilwedstrijden, Watersportvereniging Zandvoort

16

Zomermarkt

22

Rommelmarkt

23

Kinderspeeldag

Grote jaarmarkt in centrum, 10.00-18.00 uur
Oud Noord, 07.00-14.00 uur
Oud Noord, 11.00-16.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
13 augustus t/m 19 augustus

MINIONS (3D/NL)
DO/VRIJ/ZA/ZO/WOE OM 13.30 UUR

WEEKAANBIEDING
Eendenborstfilet

SPANGAS IN ACTIE

geserveerd met een rode wijnsaus,
dagverse groenten en friet

DO/VRIJ/ZA/ZO/WOE OM 15.30 UUR

voor maar € 12,95

direzione:
Alfredo Caramante

Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

JURASSIC WORLD (3D)
➔ LAATSTE WEEK!
DAGELIJKS 19.00 UUR

MAGIC MIKE XXL
➔ LAATSTE WEEK!
DAGELIJKS 21.30 UUR

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-31053931

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
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➔ VANAF 2 SEPTEMBER

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

BINNENSTEBUITEN (DISNEY)

Colofon

Autobedrijf Zandvoort

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

VERWACHT:

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Modeshow Reinders-tweeling
groot succes
De Reinders–tweeling, Julie en Marie, die vorig jaar hun
eigen kledinglijn presenteerde, heeft een nieuwe stap gezet op weg naar de modetop van Nederland. Vorige week
woensdag gaven de Zandvoortse zusjes hun eerste modeshow. En wat voor één! Locatie was het prachtige landgoed Waterland in Velsen. In maar liefst drie zalen werden
de nieuwe wintercollectie 2015 en de zomercollectie 2016
geshowd.

Modekenner Fred van Leer liet
zich na afloop heel lovend uit
over de tweeling. “Het is ongelofelijk knap wat zij in een jaar
allemaal voor elkaar hebben
gekregen. Ze zijn pas twintig! Wat ze hier lieten zien was
echt heel draagbaar voor een
jong publiek. Ik voorzie een
grote toekomst voor Julie en
Marie. Als ik het niets vond,
had ik hier ook niet aan meegewerkt”, zei hij.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Suzanna

Op het terras stond vader
Reinders te genieten van alle
aandacht voor zijn meiden. “Ik
laat alles over me heen komen.
Ook ik word bedolven onder
complimenten. Dan voel ik me
best een beetje trots. Prachtig
toch als je kinderen zo’n succes
hebben.”

Julie en Marie Reinders met topstylist Fred van Leer, die de modeshow presenteerde

Het was een geweldige happening. Heel professioneel verzorgd met heerlijke drankjes en
hapjes vooraf, in de pauze en
als afsluiting. Door het prachtige weer konden de gasten
zich voor en na de show prima
buiten vermaken en met elkaar
praten over de modeshow, die
werd gepresenteerd door Fred
van Leer, de stylist van de sterren. Opvallend was dat bijna
alle bezoek(st)ers de moeite
hadden genomen om fraai gekleed dit feestje van Julie en
Marie bij te wonen. Dat maakte
deze avond extra feestelijk.
De modeshow zelf liep als een
trein. In hoog tempo, begeleid
door vlotte beats, showden de
modellen de creaties van de
Reinders-zusjes. Eerst de zomercollectie voor 2016. Heel

gevarieerd: gehaakte bikini’s,
vlotte jurkjes in verschillende
kleuren en stijlen, een stijlvolle
jumpsuit, broekpak en trendy
joggingpak.
Na de break kwam de wintercollectie voor het voetlicht. Ook
die is heel gevarieerd. Topper
wordt zonder meer de jurk met
col, die zowel lang als kort kan
worden gedragen. Omdat de armen bloot zijn is er een bijpassend vest voor de koude winterdagen bij. Hun grote ‘hit’ tot nu
toe, ‘knitwear Loesje’, genoemd
naar hun beste vriendin, werd
daarna in alle mogelijke kleuren
geshowd. Aan het eind kwamen
alle modellen nog een keer over
de catwalk, onder aanvoering
van Julie en Marie, die vol trots
de ovaties van het publiek in
ontvangst namen.

Alle modellen die aan de modeshow meewerkten | Foto’s Tarone Rachamim

Julie en Marie kunnen met voldoening terugkijken op deze
‘aangeklede’ modeshow: “We
hebben alles met familie en
goede vrienden zelf verzorgd,
van de catering tot de aankleding van de zalen. We hebben
ook veel complimenten gekregen over de modellen. Men
vond ze zo heerlijk natuurlijk,
niet zo mager als je bij andere
modeshows veel ziet.”
Marie: “Nu is het zaak om alle
bestellingen rond te krijgen.
Dat is nog even aanpoten. Eind
deze maand hebben we onze
laatste schoolopdracht en dan
zijn we klaar met de modeopleiding aan het NOVA College. En
daarna, begin september, gaan
we onze fabrikant in Hongkong
opzoeken. Maar eerst genieten we nog even na van onze
prachtige avond op landgoed
Waterland. Om nooit te vergeten!”
Bekijk de Reinders-collectie op
www.air-force.nl/dameskleding-reinders.html.

Nu de nieuwe Sophiaflat en de
fraaie huizen klaar zijn en ook
het plantsoen gefatsoeneerd
is, wordt het bronzen beeld
Suzanna gemist. Zij stond voor
de afbraak van de flats ook in
het plantsoen en vormde een
mooi geheel met de omgeving.
Als het beeld wordt herplaatst
zou dan misschien een naam
verwijzing van de kunstenaar
Gooitzen de Jong erbij kunnen? Dat was toen weg, het zou
een goed plan zijn als de kunstenaar alsnog vermeld wordt.

Herstel het samen
Bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55, kunt u op vrijdag 28
augustus tussen 14.00 en16.00
uur weer terecht voor allerhande kleine reparaties. Te denken
valt hierbij aan: reparatie elektrisch apparaat, inkorten broek
of rok, aanzetten rits of knopen,
etc. Omdat weggooien zonde
is en een kleine reparatie vaak
volstaat worden deze middagen een aantal keer per jaar
georganiseerd. Vrijwilligers
staan klaar om samen met u
uw meegebrachte item weer
als nieuw te maken. Geheel
gratis. U betaalt slechts voor de
noodzakelijke onderdelen. Wie
handig is en graag wil meehelpen als vrijwilliger, is uiteraard
ook van harte welkom! Neem
dan contact op met Nathalie
Lindeboom, tel: 5740330 of email: n.lindeboom@pluspuntzandvoort.nl.

Bomen hergebruikt

Houd het strand schoon!
Op zaterdag 15 augustus is
de grote Beach Clean up tour
van Stichting De Noordzee in
Zandvoort aan Zee. Help mee
het strand schoon te houden
en meld je aan als vrijwilliger!
Ben jij niet alleen sportief, milieubewust maar ook single?
En, zoek je een man of vrouw
met dezelfde passie? Kom helpen tijdens etappe 15 van de
Boskalis Beach Cleanup Tour
van Zandvoort naar IJmuiden.
Natuurlijk zijn ook niet-vrijgezellen welkom bij deze etappe!
Het startpunt is strandpaviljoen Thalassa en het begint
om 10.00 uur. Connexxion
verzorgt gratis busvervoer van
de eind- naar de startlocatie
tussen 16.00 - 17.30 uur. Het
tijdstip is afhankelijk van de
geschatte aankomsttijd op de
eindlocatie. De informatie over
het tijdstip van ophalen en parkeerplek van de bus wordt in
de ochtend doorgegeven aan
alle deelnemers van de etappe.
Voor meer informatie kijk op
www.beachcleanuptour.nl!

In de Keesomstraat worden
door de jeugd van Zandvoort,
van de afgewaaide takken en
omgewaaide bomen, hele
hutten gemaakt. Een bekende Nederlandse voetballer
had een gevleugd gezegde:
“Ieder nadeel heb ze voordeel”. En dat is hier nu het geval. De Gemeente Zandvoort,
die kampt met een 50-tal na
de storm van zaterdag omgewaaide bomen, is aan de slag
gegaan en heeft dikke stammen verkleind en opgeslagen
op het grasveld. De jeugd van
Nieuw Noord zag zijn kans
schoon en ging aan de slag.
Zo ontstond spontaan bijna
een nieuw Timmerdorp. De
gemeentelijke woordvoerder
meldde dat de medewerkers
van de gemeente voorlopg
niet de intentie hebben om
de takken en stammen van
het veld weg te halen. Hulde!
5

Wij zijn wij
weer geopend vanaf
donderdag 13 augustus
Specialist voor al uw bloemwerken.

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

VAKANTIE 2015
Na lang wikken en wegen.
Eindelijk toch ons zin gekregen.
Wij kunnen zonder Drachmen en Peseta’s
dus geen gedoe. Gewoon naar de door ons
gewenste vakantielanden toe.
Wij zijn daarom gesloten

van 17 aug. t/m 6 sept.

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Versteege’s IJzerhandel
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
P.s. Donaties kunnen gewoon in
Euro’s gegeven worden

Jouw zorg en jouw verhaal
maken het verschil

 023-5730962

Nieuw bij Center Parcs Park Zandvoort

BOOGSCHIETEN
Een fantastische activiteit voor jong en oud!
Na een aantal oefenschoten wordt het een echte wedstrijd:
wie wordt de nieuwe Robin Hood?
Minimum leeftijd 8 jaar, € 11,- per persoon.
Vooraf reserveren verplicht.

Vanaf september ook te boeken als kinderfeestje!

Wij zijn op zoek naar nieuwe
collega’s: wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen en verzorgenden
Waarom Amie?
• Amie is een kleine, warme organisatie
• Wij luisteren naar de verhalen van cliënten en
mantelzorgers maar ook naar jouw verhaal
• Amie biedt interessante ontwikkelingsmogelijkheden
• De werkomgeving is mooi, aan de rand van de duinen
• Amie heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,
o.a. een zeer ruime bonusregeling

Meer informatie?
Center Parcs Park Zandvoort
Vondellaan 60, 2041 BE Zandvoort,
Tel: 023-5720000 of kijk op: www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

En ben jij een professionele kanjer die kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan?
Neem voor onze vacatures en informatie over de
opleidingsmogelijkheden een kijkje op www.amie.nl.

Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens
Voor persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl
6
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Circus Poldermaat krijgt de handen op elkaar
Liefhebbers van het circus konden afgelopen week hun
hart ophalen bij circus Renaissance, dat een plaats had
gekregen op het terrein van Circuit Park Zandvoort. Naast
de dagelijkse voorstellingen was het zondagmiddag de

voorop. Daarom vieren zij vakan
tie in kleine groepen met rela
tief veel begeleiding. Een aantal
deelnemers had deze vakantie al
eerder gedaan.

beurt aan een groep verstandelijk beperkte artiesten in
spe om de grote tent van circus Renaissance op zijn kop
te zetten.

Circus act met paarden

Een kleine 15 deelnemers had
den via de stichting Poldermaat
een week lang met de circusdi
recteur en zijn artiesten opge
trokken en geoefend om op zon
dag het hooggeachte publiek te
vermaken. Ze slaagden met vlag
en wimpel!
Stichting Poldermaat is een
vrijwilligersorganisatie die be
geleide vakanties organiseert
voor mensen met een verstan
delijke beperking. Het doel van
de stichting is om de deelnemers
daar waar nodig ondersteuning
en begeleiding te bieden waar

door het mogelijk wordt om zo
zelfstandig mogelijk vakantie te
vieren. Persoonlijke aandacht en
de wens van de deelnemer staan

Zaterdagavond kunnen de liefhebbers van de Nederlandstalige muziek weer los gaan tijdens de Amsterdamse avond.
Op diverse buitenpodia in het centrum zullen tientallen
bekende, en misschien iets minder bekende, artiesten het
levenslied ten gehore brengen. Veelal Nederlandstalig ui-

Een week lang hadden de
vakantiegangers geoefend en
afgelopen zondag was de gro
te dag dan eindelijk daar: de
deelnemers waren voor een dag
circusartiest in een echt circus.
Ze waren klaargestoomd om een
spetterende show op te voeren.
En dat werd het zeker! Dieren,
acrobatiek, vuur en clowns
fratsen: alle klassieke circusele
menten passeerden de revue.
Het was een lust voor het oog
om de artiesten hun ‘stinkende’
best te zien doen. Een enke
ling had een dubbele rol maar
de meesten konden zich op
één act concentreren. Directeur,
en artiest voor één dag, Marcel
was dan ook wat trots op
zijn reisgezelschap. Terecht
kreeg de groep na afloop een
daverend applaus van het
enthousiaste publiek.

teraard en dan vooral met accent uit onze hoofdstad.

Amsterdamse avond 2014 | Foto: Wim Mendel

Puur en alleen maar Amsterdams
zal het niet worden. Maar met
meezingers uit de Jordaan, (ze
zijn nog niet vergeten) en be
kende Nederlandstalige ‘mee
brullers’ en levensliederen wordt
het een waar feest waarbij de
artiesten met en voor elkaar het
beste in zichzelf naar boven zul
len halen.
De horeca in Zandvoort zal, als
vanouds, haar uiterste best doen
om het hun gasten naar de zin te
maken. Zij zijn immers de grote
drijfveren achter dit festival. De

vele buitenbars en snackstalletjes
maken het feest compleet, met ho
pelijk een lekker temperatuurtje.
De podia staan gepland op
het Dorpsplein (Yanks), op het
Kerkplein en in de Haltestraat.
Maar het kan best zo zijn dat op
het laatste moment er nog en
thousiaste horecaondernemers
bij komen. Kijk daarom voor de
actuele programmering op de
Facebookpagina Muziekfestival
Zandvoort of bij de horecage
legenheden. De Amsterdamse
avond begint om 20.00 uur.

Visrokers weekend
Zaterdag 15 augustus is de tweede editie van het makreelroken op het Raadhuisplein. Ongeveer 18 makreelrokers

De slotparade van de circusvoorstelling

starten vanaf 10.30 uur met roken van deze lekkernij. De

Nieuwste boek Marco Termes
te leen in bibliotheek
‘Leven op liefde en dood’, het nieuwste boek van Marco
Termes, zal binnenkort door heel veel regiobewoners gelezen kunnen worden. Ze hoeven het niet aan te schaffen
want Bibliotheek Zuid Kennemerland neemt het in de collectie op zodat een lidmaatschap van de bibliotheek voldoende is om het te kunnen lezen.

Bibliotheekdirecteur Roxanne van Acker krijgt het nieuwe boek van Marco Termes

De nieuwe directeur van
Bibliotheek Zuid Kennemerland,
Roxanne van Acker, was dinsdag

Amsterdamse avond

speciaal naar Zandvoort geko
men om in de Zandvoortse vesti
ging het boek ‘Leven op liefde en

dood’ van Termes in ontvangst te
nemen. Ze was duidelijk aange
naam verrast door de geste van
Termes om een behoorlijk aan
tal exemplaren van zijn boek te
doneren. Haar organisatie omvat
de bibliotheken van Haarlem
(5 vestigingen), Bloemendaal,
H e e m s te de, B e n n e b ro e k ,
Hillegom, Spaarndam en
Zandvoort. Binnenkort is het
boek ‘Leven op liefde en dood’
ook via Bol.com en bij de grotere
boekhandels te verkrijgen.
Termes timmert op het ogenblik
hard aan de weg. Vorige week
heeft hij een contract met een
nieuwe uitgever getekend. Bij
uitgeverij Aspekt zal begin vol
gend jaar het volgende boek van
de Zandvoortse schrijver/dich
ter het levenslicht gaan zien. Het
wordt de roman ‘Blitz, het nadeel
van eerlijkheid’, die hij onlangs
voltooide.

hele middag kunt u kijken naar de verschillende soorten
rooktonnen en misschien wel het een en ander proeven.
De Zandvoortse groep wordt
steeds groter maar ook
Noordwijk en Katwijk zijn goed
vertegenwoordigd. Om 14.45
uur worden de wedstrijdmakre
len ingenomen en ter keuring
aangeboden. De jury onder
voorzitterschap van wethouder
GertJan Bluijs keurt in twee ron
des. Uit de tweede ronde komt
dan de kampioen naar voren. De
jury keurt op zicht, vetgehalte
en uiteindelijk op smaak. Na de
prijsuitreiking, die rond 15.15
uur verwacht wordt, worden de
makrelen van de nummers 1,
2 en 3 geveild voor het goede
doel. Daarna worden ook de
andere vers gerookte makrelen
verkocht. Op = Op dus liefheb
bers, zorg dat u er op tijd bij bent.

Om 13.00 uur begint hij, vanaf
19.30 uur zullen de palingen per
stuk worden verkocht. Er worden
dus geen ‘pontjes’ paling ver
kocht. Onder het genot van een
drankje en live muziek zal de pa
ling ter plaatse geproefd kunnen
worden.

Palingroken
Tegelijkertijd met het ma
kreelroken gaat de bekende
Zandvoortse palingroker Jan
Giesbergen weer paling ro
ken bij café Bluys Buureweg 5.

Makreel roken
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RESIDENCE PANDORA
LE
NOG ENKE
ENTEN
APPARTEM
AAR!
BESCHIKB

Luxe appartementen incl. parkeerplaats
Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking
Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195
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KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

Het Pakhuis

OUDE GOUDSE KAAS

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

NU 500 gram van 8,49 voor maar 6,98

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

* 52 weken Natuurgerijpte kaas van ...CONO!

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Vrijwilliger bij RIBW K/AM
geeft heel veel voldoening
Het Regionaal Instituut Begeleid Wonen Kennemerland,
Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM) heeft veel
vrijwilligers die de bewoners begeleiden. En vrijwilliger
zijn bij RIBW geeft heel veel voldoening. Dat is de menig
van Zandvoorter Ben Draijer, en hij kan het weten.

Uit de bocht in de berm
Wederom heeft er een ongeluk plaatsgevonden op de

kan. Daar wordt dan rekening
mee gehouden. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat je
een aantal heren begeleidt bij
een spelletje op de biljarttafel.
“Er zijn zoveel mogelijkheden en
de mensen die de indeling maken zijn zeer flexibel. Ik ben een
keer met iemand naar de oude
locatie van zijn woongemeenschap geweest, die was in de
Tempelierstraat in Haarlem. Hij
wilde dat graag nog eens zien. Ik
ben mijn auto gaan halen en we
hebben een prachtige middag
beleefd en veel plezier gehad.
Het is zo maar een voorbeeld
uit de vele mogelijkheden. Als
je maar flexibel bent.”

RIBW vrijwilliger Ben Draijer

Ben Draijer begon eigenlijk als
‘sportmaatje’ zijn vrijwillige
loopbaan maar kon daarin zijn
‘ei’ niet echt kwijt. Hij switchte
naar het begeleiden van cliënten
van RIBW K/AM, bij allerlei dingetjes, en is volkomen gelukkig
nu. “Ik wilde al een hele tijd iets
vrijwilligs in mijn vrije tijd doen.
Via een spotje bij radio Utrecht
nota bene kwam ik bij RIBW K/
AM in Zandvoort terecht. Ik ging
op gesprek en niet lang daarna
werd ik als vrijwilliger ingezet
voor de bewoners”, aldus Draijer.
Hij wil niets weten over de medische achtergrond van de bewoners van deze beschermd
wonen-locatie. “Ik word totaal
niet gehinderd door kennis van
de achtergrond van de mensen die ik bijvoorbeeld naar het
dorp begeleid. Die kennis wil ik
niet meedragen. Maar we kunnen daardoor wel regelmatig

een visje eten op de boulevard
of even boodschappen doen.
Of gezellig in de HEMA koffie
drinken of ‘gewoon’ een stukje
wandelen. Dat doe ik met één of
meerdere bewoners en zowel zij
als ik vinden dat geweldig”, zegt
de Zandvoorter.
Dat hij een verantwoordelijke
‘baan’ heeft, beseft Draijer zich
terdege. Hij is verantwoordelijk
voor de mensen die hij begeleidt. “Ik ben eens op stap gegaan met iemand die de straat
heel schuin overstak. Dat is natuurlijk erg gevaarlijk. Ik heb het
er met de persoon over gehad en
nu is er niets meer aan de hand”,
aldus de vrijwilliger.
Het vrijwilliger zijn bij RIBW K/
AM is niet alleen maar de dingen
doen die hierboven beschreven
zijn. Je bent bijvoorbeeld vrij om
een dag aan te geven waarop je

Draijer kan nog uren vertellen
over zijn vrijwillige werk. Wat
hem wel eens een beetje stoort
is het gebrek aan meer vrijwilligers. “We zouden graag nog een
aantal vrijwilligers aan ons huidige bestand willen toevoegen.
Het gaat hier om het begeleiden
van mensen die soms een extra
steuntje nodig hebben om erop
uit te gaan. Als u dus wat uurtjes
vrij kunt maken, meldt u zich dan
aan. Het is simpel: gewoon even
een mailtje sturen naar vrijwilliger.zandvoort@ribw-kam.nl.
U krijgt sowieso antwoord en
wordt uitgenodigd voor een gesprek”, sluit Draijer af.
RIBW K/AM heeft meerdere
locaties binnen de gemeente
Zandvoort waar u als vrijwilliger ‘gestationeerd’ kunt worden. Voor meer informatie kunt
u komende zondag naar de
Zomermarkt, daar hebben zij
een eigen stand.

Zeeweg. Even voor tweeën reed in de nacht van zondag op
maandag een auto uit de richting van Zandvoort, toen de
bestuurder in de bocht bij Camping Bloemendaal de macht
over het stuur verloor en in de berm terecht kwam.

Auto zwaar beschadigd | Foto: Mizzle Media

Zowel de bestuurder als zijn
bijrijder kwamen er zonder
kleerscheuren vanaf, maar
het voertuig raakte behoorlijk
beschadigd. Een berger heeft
het voertuig, samen met de bestuurder en zijn bijrijder, meegenomen.

Amper twee maanden geleden
gebeurde in dezelfde bocht ook al
een ongeluk ,waarbij alcohol in het
spel was. Toen liep het voor de inzittenden minder goed af. Over enkele weken zal de herinrichting van
de Zeeweg beginnen; deze draait
vooral om fiets-en-voetpaden.

Poging tot inbraak in auto
Op de Paradijsweg heeft de politie woensdagavond 5 augustus omstreeks 22.30 uur twee mannen van 22 en 24
jaar aangehouden. De mannen, die geen vaste woon- of
verblijfplaats hebben, worden ervan verdacht te hebben
willen inbreken in een auto.
Een getuige had de politie gebeld
omdat hij op de Brederodestraat
twee mannen zag die opvallend
veel belangstelling hadden voor
een auto. Even later maakte een
van de mannen de auto open. De

gewaarschuwde agenten spraken
de mannen aan en arresteerden
ze wegens poging tot inbraak in
een auto. Er waren geen spullen
weggenomen. De eigenaar van
de auto heeft aangifte gedaan.

Kat gered uit snikheet busje
Agenten hebben donderdagmiddag 6 augustus op de
Thorbeckestraat een raampje ingeslagen van een geparkeerd Duits busje. In de wagen zat een kat en gezien de zon
werd de temperatuur wel heel hoog in het voertuig.

Gratis tips & trucs
voor je tablet
Deel
je ervaring
met
anderen

Medewerkers dierenambuance nemen de kat mee | Foto: Michel van Bergen

Vrijdag 14 aug | 10:00 – 12:00 uur | Gratis | Neem je eigen tablet mee

De politie werd door omstanders gealarmeerd en het raam
van het busje is door een van de
dienders ingeslagen. De agent
is naar binnen gegaan, heeft de
kat eruit gehaald en overgedra-

gen aan de gealarmeerde dierenambulance. Het raam van het
busje is met lint afgetaped. De
eigenaar kon de kat, tegen betaling, bij de dierenambulance
ophalen.
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Zandkorrels
GARNALENNETTEN
(nieuw)
Handgemaakte duwnetten
div. afmetingen
Info website:
www.garnalennet.nl
T. 023-5716520
M. 06-40458900

....................................................
Dansschool Dolderman
Inschrijving nieuwe
cursus leren dansen op
gezellige en
ontspannen wijze.
Zet bij ons de eerste stap.
Aanvang 21 en 24 sept.
Adres: Theater De Krocht
Tel. 06-21590520
....................................................
16 augustus op de
Jaarmarkt:
FOREVER ALOE VERA
producten voor een goede
gezondheid. Annette ter
Heijden stelt tevens haar
nieuwste kenniskookboek ‘ProefjeRoots’
graag voor.
Eerder producten
bestellen?
Bel: 5716511 of mail
info@gezondheidaanzee.nl
....................................................
Zondag 16 augustus
staan wij als
Huis van Gebed
Zandvoort
op de Zomermarkt.
Bent u ziek of hebt u
een ander probleem?
Wij staan klaar om
voor u te bidden.
Info: 06-37094760

Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744

....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

....................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en renovatie in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk, badkamers
en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week ander
weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw voeten
en die gespecialiseerd is
in het verwijderen van
pijnlijke likdoorns,
eeltpitten en/of ingegroeide
nagels gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

....................................................
Gezocht:
tijdelijke woonruimte
voor ca 1 jaar.
Liefst ongemeubileerd
en op begane grond.
Info, bel: 06-3831 8648
....................................................
Hotel Anna
zoekt schoonmaakhulp
voor 3 ochtenden
per week.
Op loonlijst.
Info: 5714674 of
06-22696552

Zelfstandig
werkende vrouw
met veel ervaring zoekt
werk in de huishouding.
Tel. 06-19470109

....................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning

MaartenMemorial 2015

Honderd lachende gezichten en veel geld waren de opbrengst van de
MaartenMemorial 2015. De
jaarlijks rit van Rotterdam
naar Circuit Park Zandvoort
wordt gereden om geld
bijeen te krijgen voor het
Maarten van Sten laboratorium van het Erasmus MC
Kanker Instituut. Dit jaar

was dat het schitterende
bedrag van € 117.777 dat
besteed kan gaan worden
aan het kankeronderzoek.
De honderd lachende gezichten waren van kankerpatiënten die een onvergetelijke dag beleefden door
mee te mogen rijden met
een van de vele sportieve
en snelle bolides.

Ontspan in een duinpan
Voor wie op zoek is naar
nieuwe energie moet
woensdag 19 augustus om 19.30 uur in de
Amsterdamse waterleidingduinen meedoen
aan ‘natuur en meditatie’.
Want waar kunt u beter mediteren dan in de
natuur en in de avondstilte? De Zandvoortse

boswachter neemt u
mee naar mooie plekken
waar meditatiedocent
Lian Tan enkele meditatieoefeningen met u
doet. De kosten zijn €10
incl. entree en drankje.
De activiteit duurt twee
uur en is vanaf 16 jaar.
Startpunt is de ingang
aan de Zandvoortselaan.

Rondleiders gezocht
Het Juttersmu-ZEE-um
mag zich verheugen in
een groot aantal bezoekers uit diverse landen.
Groepen, van volwassenen maar ook (school)
kinderen, worden op
verzoek rondgeleid door
een vrijwilliger die leuke

verhalen vertelt over wat
er allemaal aangespoeld
is. Lijkt het je wat om 1
of 2 keer per maand dergelijke groepen een uur
rond te leiden? Bel dan
naar Hans Sandbergen,
tel. 5712196 of mail naar:
info@juttersmuseum.nl.
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Van Lennepweg
Ik vraag het me af, hoelang zal het nog duren tot er iemand aangereden word op de Van Lennepweg? Vanaf garage Strijder tot de
rotonde nabij de BP vice versa, denken bijna alle weggebruikers
dat ze even flink bij moeten gassen… alsof ze op het circuit rijden.
Om maar niet te spreken over het inhalen van de viskarren met
zeer hoge snelheid!

Reactie op ingezonden brief over parkeren Admiralenbuurt.
Geachte heer Van den Oever,
Als u toch geregeld als parkeerwacht moet optreden, stuurt u
de mensen met hun auto dan door naar het Verzetsplein, Salomon
Bartel- of IJsbrand de Jongstraat. Het is weliswaar een autovrij
gebied, maar dag en nacht parkeren is daar geen probleem; er is
toch geen controle! Het Verzetsplein wordt zelfs gebruikt als doorgaande weg. Ook hier blijft de gemeente Zandvoort in gebreke,
ondanks beloften aan mevrouw Sheron, om hier iets aan te doen.
Met vriendelijke groeten,
Diverse bewoners.
Naam en e-mailadres bij de redactie bekend.

Politie waar bent u in deze? Politie wanneer komt u hier eens de
snelheid laseren? Politie, moet er eerst iemand plat gereden worden, gaan er dan wel alarmbellen af? Waarom hier geen drempels?
Degene die dan hard rijdt, komt er dan zelf wel achter! Waarom
hier geen snelheidsbord, dat aangeeft hoe hard men rijdt?
Politie komt u eens een middag bij mij op het balkon zitten, om dit
alles te aanschouwen! Dan spreek ik nog niet eens over de voetgangers die met gevaar voor eigen leven over moeten steken! Ja,
inderdaad er is een zebrapad, maar gezien de snelheid waarmee de
coureurs vanaf Strijder aan komen rijden is het niet zeker of deze
op tijd kunnen en zullen stoppen. Menig persoon moet Russische
roulette spelen om toch over te kunnen steken. Straks beginnen
de scholen weer. Ik vraag mij af…
Als het kalf verdronken is, dempt men de put, in dit geval moeten
we daar maar NIET aan denken…
Edith Steegman,
Van Lennepweg

Geachte redactie,
Op 2 augustus jl. vond ik mijn buurvrouw in haar woning. De door
mij geroepen buurman bevestigde dat het niet goed was en op de
oproep naar 112 kwam de hulp razendsnel op gang.
De agenten Vinke en Blom waren als eersten ter plaatse en kort
daarna een motorverpleegkundige waarvan wij de naam helaas niet
weten. Er werd op een zeer adequate, respectvolle en waardige
manier met haar omgegaan. En dat vinden wij heel erg belangrijk!
Daarnaast werden wij door hen opgevangen en kregen wij op onze
vragen duidelijke antwoorden. En ook dat is belangrijk in zo’n situatie.
Deze hulpverleners zijn SUPER TOPPERS!!! En dat willen wij graag
eens gezegd hebben!
Met vriendelijke groet, Martin Rugebregt, Mill Pietersen

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

1ste steen Marnix van Sint Aldegondestraat 4
Locatie
Tekst

: Marnix v. St. Aldegondestraat 4
: eerste steen gelegd door
ELISABETH CATHARINA DEES
19 april 1957
Maker
: Onbekend
Datum onthulling : 19 april 1957
Onthuld door
: Elisabeth Catharina Dees

Naar aanleiding van de vorige
publicatie in de rubriek ‘de eerste
steen legging’ belde mevrouw
C. Dees de redactie op. Zij vertelde dat in een gebouw aan de
Marnix van St. Aldegondestraat
4 ook een 1ste steen zit. Eerst was
het een huis waar de familie Dees
in woonde. In 1957 werd het huis
gesloopt en werd er een nieuw
gebouw geplaatst. Het tweejarig
dochtertje Elisabeth mocht, onder toezicht, de steen plaatsen.
Na 1957 werd het een werkplaats
waar later ook schilder Guus van
der Mije zijn werkplaats had. De
foto van de plaatsing waar haar
dochtertje op staat, stuurde mevrouw C. Dees erbij.

Column

Krankzinnige
hobby (2)
Vorige week schreef ik over trofeejagen. Een onderwerp dat niet
in zijn geheel is aan te snijden in
een column van 300 woorden.
Het heeft vele ingangen en vele
uitleggen. Maar dat het al langere tijd onder de noemer ‘big
business’ valt verontrust mij.
Helaas hebben mijn man en ik
het zelf ervaren in Zimbabwe,
toen we in het lodgecomplex
een mooie kamer aantroffen met
een klein reisbureautje, en wij
bij het binnenstappen op zoek
naar mogelijke excursies schrikbarend geconfronteerd werden
met werkelijke magazines (!)
over het jagen op wilde dieren
alleen. We stonden erbij en keken
er (kort) naar. Een rustige vrouwenstem bracht ons terug naar
de werkelijkheid en vroeg ons
waarmee ze ons kon helpen. We
hebben vriendelijk bedankt en
zijn rechtsomkeer de kamer weer
uitgelopen. Het is een lastig verhaal. Tuurlijk, ook wij eten vlees,
waar dieren voor gedood worden. Maar dat is een compleet
ander verhaal. Dat heeft niets
met macht, lust of bewuste één
op één doding te maken.
Aan de andere kant hoop ik dat
er veel geschoten zal blijven worden in de toekomst, PLAATJES
dan alleen wel te verstaan, om
het beeld van (bedreigde) diersoorten nog enigszins te bewaren! Want het gaat in een te rap
tempo dat de dieren van ons
netvlies verdwijnen als er niet
nog meer tegen geageerd gaat
worden. Deze dieren zouden veel
meer kunnen opleveren, aan verwondering en adoratie bijvoorbeeld, als er niet alleen maar naar
het geld gekeken wordt.
Foto’s van momenten die ontroeren, verbazen, die raken. Mocht
je willen zien hoe wilde dieren
er (nu nog) in hun dagelijks
bestaan uitzien? Kom dan naar
mijn foto expositie Afrikaans
Botswana & Namibië, welke
nog tot 16 september is te zien
in de Heemsteedse Bibliotheek,
Julianaplein 1, gedurende openingstijden. En zie wat voor
schoonheid er verloren
gaat door, hoe je het ook
went of keert, onzinnige
slacht.

Mandy Schoorl

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich
het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 33 - 2015
Vergadering welstandscommissie

De volgende vergadering van de Commissie voor welstand en
monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 20 augustus
in het raadhuis. De Commissie adviseert het college o.a. over
aanvragen om omgevingsvergunning. Precieze aanvangstijd
en agenda met bouwplannen worden vastgesteld op de dag
van de vergadering en kunnen die dag tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling Ontwikkeling & Beheer.

Papier inzameldagen huis aan huis

Op 18 augustus wordt de papiercontainer geleegd in
de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op
20 augustus 2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal
een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Melding of klacht?

Bentveld:
• Bentveldweg 16, kappen drie bomen, verzonden 05
augustus 2015, 2015-VV-111.

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de
receptie. Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten
en rijbewijzen e.d.

Meis is een wat onzekere dame die even de tijd nodig heeft om je te leren kennen,
als ze je eenmaal kent is het een echte knufffelaarster en wil ze graag je volledige
aandacht. Ze is soms wat angstig naar vreemde mensen en zoekt daarom een rustig
huis zonder jonge kinderen. Ze is niet erg gek op andere dieren en aandacht delen.
Een huis voor haar alleen zou dus ideaal zijn.
Bent u al gevallen voor dit schattige koppie?
Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken; ze wacht al op u!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
Tel. 023 - 5713888
www.dierentehuiskennemerland.nl

kookrubriek

Zandvoort:
• Tjerk Hiddestraat 9 t/m 163, renoveren gevel, verzonden
04 augustus 2015, 2015-VV-120.
• Diaconiehuisstraat 5, veranderen en vergroten woning
met bestemming daarvan tot één woning, verzonden
04 augustus 2015, 2015-VV-094.
• Hogeweg 52, kappen boom achtertuin, verzonden
05 augustus 2015, 2015-VV-098.
• Patrijzenstraat 18b, kappen drie bomen voortuin, verzonden 05 augustus 2015, 2015-VV-118.
• Wilhelminaweg 42, kappen boom voortuin, verzonden
05 augustus 2015, 2015-VV-123.
• Wilhelminaweg 62, kappen boom achtertuin, 05 augustus
2015, 2015-VV-125.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunning verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan de Watersport Vereniging Zandvoort voor de 2-daagse van Zandvoort.
Dit is een zeil evenement.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur - 10.45 uur - 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen in Zandvoort.

Kook eens anders
Recept

Recept

Cajun krabburger
Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereiding:
Snijd de korsten van het brood. Laat het brood
10 sec. in melk weken en knijp al het vocht eruit.
Doe het brood in een kom. Knijp de krab uit zodat er bijna geen vocht meer in zit en voeg het
toe aan het brood. Voeg ook de cajunkruiden, ui,
knoflook, koriander, surimisticks en mosterd toe.
Meng het geheel goed door elkaar en breng het
vervolgens op smaak met peper en zout.
Kneed het ei door het mengsel en vorm er vier
ballen van. Druk ze plat en maak er burgers van.
Verhit de olie in een pan met antiaanbaklaag. Bak
de burgers op middelhoog vuur in 6 min. bruin
en gaar. Keer ze tussentijds. Halveer ondertussen de beschuitbollen en rooster ze in de broodrooster of gril ze 1 à 2 minuten op een grillpan.
Besmeer de binnenkant van de bollen met de
cocktailsaus en leg de krabburger ertussen.

Benodigdheden:
2 sneetjes wit casinobrood,
2 blikjes krab (a 170 g), uitgelekt,
2 tl cajunkruiden,
1 kleine ui, gesnipperd,
1 teen knoflook, fijngesneden,
1/2 bakje verse koriander
(a 15 g), blad fijngesneden,
75 g surimisticks, fijngesneden,
1 el mosterd,
1 ei,
4 el zonnebloemolie,
4 beschuitbollen
of 4 witte bollen,
2 el cocktailsaus.

Tip:
Doe wat fijn gesneden ijsbergsla tussen de burger en wat plakjes tomaat.
Eet smakelijk!
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Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

Joodse Synagoge in Zandvoort
In een Zandvoortsche Courant uit 1922 wordt uitvoerig de inwijding van de
Zandvoortse synagoge beschreven. Echter de laffe aanslag op de synagoge,
18 jaar later in 1940, staat nergens in de Zandvoortse kranten vermeld.

Uitbreiding monument voor synagoge
met namenlijst en statiefoto
In maart 1942 werden de joden van
Zandvoort naar Amsterdam geëvacueerd. Vanaf daar volgde de deportatie
naar de vernietigingskampen. Slechts
enkelen overleefden de oorlog en keerden vervolgens naar Zandvoort terug.
Om de aanslag, na 75 jaar, te herdenken
legden Zandvoortse bewoners bloemen
bij het monument om aan te geven dat
deze vreselijke en verdrietige periode
nooit mag worden vergeten.

In de nacht van 4 op 5 augustus 1940 werd de
synagoge aan de Dr. J.G. Mezgerstraat opgeblazen. Direct na de Duitse inval in mei 1940 werd
in Zandvoort een SS-eenheid gelegerd. Samen
met het feit dat er een groot aantal NSB’ers in
Zandvoort woonden, droeg dit bij tot verslechtering van de situatie voor de joodse inwoners.
Na 75 jaar zijn de daders van deze laffe aanslag
nog steeds niet bekend.

activiteiten. In 1947 is de joodse gemeente van
Zandvoort bij die van Haarlem gevoegd. In
Zandvoort werd op 14 juli 1965 een nieuwe synagoge aan de Verlengde Haltestraat ingewijd.
In de Zandvoortsche Courant van 19 augustus
1922 wordt in een artikel uitvoerig over de inwijding van de synagoge geschreven: “De nieuwe
Synagoge maakt zowel van buiten als van binnen
een heel goeden indruk. Het geheel toont een
praktische indeling, terwijl de afwerking eenvoudig maar tot in bijzonderheden nauwkeurig is
voltooid. De gebrand glazenbelichting geeft ‘t
geheel een rustig effect, terwijl ook bij avondbelichting de kronen en kandelaars het geheel aan
de bestemming doen beantwoorden. Wat ons
vooral trof was de klankverhouding in de betrekkelijk kleine ruimte. Deze is bijzonder goed getroffen. De heer Ten Broeke heeft getoond door
deze eenvoudige afwerking van het gebouw een
goeden kijk te hebben gehad op het werk in zijn
geheel. Het nieuwe gebouw zal er niet weinig toe
bijdragen dat in komende jaren vele orthodoxsche joodsche families zich hier zullen vestigen,
nu in dit gebouw het nakomen hunner kerkelijke
verplichtingen voor hen en voor hunne kinderen
wordt mogelijk gemaakt.”

Heden

Zandvoortse synagoge 1922-1940

Buurtbewoners namen samen met Michiel
Drommel het mooie initiatief om jongstleden
5 augustus de aanslag op de synagoge te herdenken. Op Drommels oproep via Facebook reageerden een tiental Zandvoortse inwoners. Bij
het sobere monument, op de plaats waar eens de
synagoge stond, werden bloemen neergelegd.

In 1919 richtten joodse inwoners van Zandvoort
het genootschap Elia op. Met steun van de
Amsterdamse vereniging Elia vond de bouw
van de synagoge aan de Dr. J.G. Mezgerstraat
plaats en deze werd op 17 augustus 1922 officieel ingewijd. De Joodse gemeente van Haarlem
zorgde tot 1923 voor de sjoeldiensten. Een jaar
later kreeg de joodse gemeente Zandvoort een
onafhankelijke status binnen het NederlandsIsraëlitisch Kerkgenootschap. Twee genootschappen hielden zich bezig met de zorg voor
het interieur van de synagoge en met sociale

Naar aanleiding van een artikel in Trouw met dominee Teunard van der Linden met betrekking
tot zijn boek ‘Joods Zandvoort’ hebben de PvdA
en Sociaal Zandvoort in een gezamenlijke brief
een aantal vragen aan het college gesteld. De
beide partijen verzoeken het college, om in de
eerst komende commissievergadering, het idee
van Van der Linden te bespreken: uitbreiding met
een namenlijst en een statiefoto van de synagoge bij het monument.
Bronvermelding: Zandvoortsche Courant 19-08-1922
Joods Historisch Museum

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Vanaf donderdag enkele
buien en koeler
Het blijft ook de rest van de week typisch hondsdagenweer in de hele Benelux. De periode van de
hondsdagen begint rond 19 juli en duurt tot 18 augustus. Al eens eerder legde ik uit dat dit tijdvak
doorgaans gekenmerkt wordt door warm en vaak
ook onstabiel weer.
Vroeger, in het nog koelkastloze tijdperk, was dit echt een
periode waarin veel etenswaren bedorven door de
warmte in combinatie met
de hoge luchtvochtigheid.
Tegenwoordig is dat natuurlijk
heel anders.

De echte hitte wordt teruggedrongen naar Duitsland
en Polen waar sprake zal
zijn van een serieuze hittegolf.
In een groot deel van Polen
blijft het kwik een dag of vijf
tussen de 35 en 39 graden
gaan.

Donderdag belooft de warmste dag van de week te worden met een (hoog)zomerse
temperatuur op Zandvoort.
Het hangt even af van de
mate van bewolking tot welke
waarde de temperatuur oploopt. Blijft het nog lang zonnig, dan zou de 28 graden nipt
bereikt kunnen worden. Zeker
in de bebouwde zones van de
kustplaats. Indien de bewolking vanuit het zuiden zich
al heeft uitgebreid wordt het
enkele graden minder warm.

Op de middellange termijn
blijft ons zomerweer doorgaans prima. Af en toe is
er wat verstoring in de
vorm van een kleine regenperiode of een paar zomerse buien. Meestal blijft het
droog met de zon. Een flink
deel van de komende week
belooft nagenoeg droog,
zonnig en vrij warm te zullen
verlopen.

Die bewolking hoort bij het
opkomen van storingen uit
Frankrijk. Deze thermische lagedrukgebieden nemen ook
een paar buien mee. Vooral
op vrijdag is er kans op enkele stevige buien mogelijk
met onweer en hagel. Deze
buien verdrijven de zomerse
warmte uit onze contreien en
in het weekend is het aangenaam weer met 20 graden en
blijft het veelal droog.

De droogte blijft min of meer
in stand want echt grote neerslagsommen worden niet verwacht. Augustus is op weg in
iedere geval een (te) warme
en zonnige maand te worden
in de Lage Landen. De zomer
als geheel (op 1 september
weten we het zeker) gaat
sowieso als (te) warm de boeken in.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

26o

23o

19

21o

Min

15o

19o

17o

15o

Zon

85%

45%

60%

75%

Neerslag 30%

85%

35%

30%

Wind

z. 3

zw. 4

w. 4

no. 3-4
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Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort
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Voetbal

Vissport

SV Zandvoort was een speelbal
voor Barry Tjeertes
SV Zandvoort, dat dit seizoen opnieuw uitkomt in de 3e
klasse, speelde afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd
in de strijd om de jaarlijkse Haarlems Dagblad Cup. Het
toernooi staat open voor clubs tot en met de 1 klasse en
e

zowel voor de zaterdag als voor de zondag voetballers.
Bij de loting worden alle teams
in één pot gestopt. Daardoor kan
een vereniging zomaar aan een
van de grote jongens gekoppeld
worden. Maar evenzoveel kans
dat er tegen een van de mindere goden wordt geloot. SV
Zandvoort trof het Haarlemse
United/DAVO (3 e klasse zondag), DSOV (3e klasse zondag)
uit Vijfhuizen en IJmuiden (3e
klasse B zaterdag). De eerste
wedstrijd was uit, de beide andere partijen speelt Zandvoort
op eigen terrein.
SV Zandvoort wil aan het einde van het seizoen promotie
naar de 2e klasse afdwingen.

Tegenstander United/Davo wil
dit jaar eveneens een serieuze
gooi doen naar het kampioenschap en heeft goed ‘ingekocht’.
Tegen Zandvoort bleek dat vooral de inbreng van Barry Tjeertes
bij de thuisclub van groot belang
is, want hij was goed voor maar
liefst drie van de vier treffers.
Zandvoort kon daar slechts 2
doelpunten tegenover stellen.
Max Aardewerk en Maurice Moll
waren de Zandvoortse doelpuntenmakers.
Dinsdag speelde SV Zandvoort
de tweede wedstrijd, tegen
DSOV. Bij het ter perse gaan van
deze krant was die uitslag nog

niet bekend. Komende zaterdag
speelt SV Zandvoort alweer de
laatste wedstrijd in deze eerste
ronde. Dan komt IJmuiden, dat
ook tegenstander in de reguliere
competitie is, naar Zandvoort.

Zoals gemeld is SV Zandvoort ingedeeld in de 3e klasse B, district
West 1 van de KNVB. Amsterdam
levert de meeste tegenstanders. JOS/Watergraafsmeer,
Buitenvelder t, Blauw Wit/
Beursbengels, CTO ’70, ASV
Arsenal, Vlug en Vaardig, ZSGO/
WMS en Buitenveldert komen
uit onze hoofdstad. Uit Haarlem
komen KHFC en De Brug.
Stormvogels en IJmuiden komen
beide uit de havenstad, en SCW
speelt in Rijsenhout. De eerste
competitieronde staat gepland
voor zaterdag 5 september aanstaande. SV Zandvoort speelt dan
om 14.30 uur thuis tegen KHFC.

Zeilspektakel langs de Zandvoortse kust
De jaarlijkse Tweedaagse van Zandvoort, georganiseerd
door de Watersport Vereniging Zandvoort (WVZ) wordt
op 15 en 16 augustus gevaren. Diverse wedstrijden staan
op het programma, waaronder op zaterdag een van
de grootste catamaranraces van Nederland: de ‘Eneco
Luchterduinen Race’.

Vorig jaar moesten veel catamarans geholpen worden | Foto: Rob Bossink

De Tweedaagse van Zandvoort
staat open voor alle typen
catamarans en voor de catamaranklassen Formule 16,
Formule18 en Carbon 20 is het
bovendien een officieel klasse
evenement.
“Dit jaar is het de 35e editie en
het belooft ook dit jaar weer een

prachtig zeilspektakel te worden.
We rekenen weer op circa 80-100
catamarans aan de start van deze
echte catamaran lange afstandswedstrijd klassieker”, aldus René
Bos, voorzitter van de WVZ, die
tevens aangeeft dat ook dit jaar
gelukkig weer op de support van
de KNRM en de lokale reddingsbrigades kan worden gerekend,

Na een zomerstop van anderhalve maand is de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) weer aan de slag gegaan. Tijdens
een pierwedstrijd op de pier van IJmuiden konden 8 deelnemers zich met elkaar meten. Ron de Jong werd uiteindelijk de grote winnaar.

Indeling competitie

Zeilen

Komend weekend staat in het teken van de catamarans.

Veel vissoorten gevangen
bij viswedstrijd op de pier

“want veiligheid op zee gaat voor
alles.”
Voor de iets minder ervaren zeilers wordt een iets korter parcours uitgezet, zodat het ook voor
deze groep zeilers een goed te
varen race wordt, maar toch met
alle elementen van een mooie
wedstrijd langs de Nederlandse
Noordzeekust. Voor alle deelnemers geldt dat na afloop weer
een lekkere hap klaar staat.
De organisatie rekent bij goede
zeilcondities op ongeveer 80100 catamarans. Ook vanaf het
strand is het een uniek uitzicht
om zoveel catamarans in en
langs de branding te zien gaan.
Publiek is daarom van harte welkom. Het startschot klinkt zaterdag 15 augustus om ca. 12.00
uur, ter hoogte van het clubhuis
van WVZ op het Zuidelijke strand
tussen de reddingspost Zuid en
strandpaviljoen Vooges.
Zondag 16 augustus worden
voor de kust kortebaan wedstrijden in verschillende klassen gevaren. De eerste wedstrijd start dan om ca. 11.00 uur
voor de Watersport Vereniging
Zandvoort. Kijk voor meer informatie en inschrijving op de website: www.wvzandvoort.nl

Ron de Jong met zijn zeebaars van 68 cm | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Tijdens de drie uur durende
wedstrijd werd het eerste
uur helemaal niks gevangen.
Bij De Jong stond daarna ineens zijn hengel krom. Na een
helse klus haalde hij een zeebaars naar boven van niet minder dan 68 cm. Hij verspeelde
de vis bijna toen het beest
tussen de rotsblokken vast
kwam te zitten. Door een truc
met een haak aan een touwtje
wist hij alsnog de vis te landen.
Addie Ottho, vissend aan de
binnenkant van de pier, benaderde met een zeepaling van
65 cm de lengte van De Jongs
vis.

Allengs werd er steeds meer
vis gevangen. Eric Heinen ving
een polak, een vis die normaal
in kouder water zwemt, van 36
cm en Tom v.d. Horst kreeg een
sliptong van 25 cm aan land. De
wedstrijd is uiteindelijk gewonnen door Ron de Jong met 179
cm vis, Addy Ottho werd 2e met
99 cm en Rob Wind eindigde
als derde met 87 cm. Totaal
werden er 19 vissen gevangen
van 6 verschillende soorten:
zeebaars, bot, gul, polak, steenbolk en (zee)paling. Met een totaal lengte van 6,40 meter vis
was het geen echt slechte dag
te noemen.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Abovo Media
Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bibliotheek ZuidKennemerland
Bloemsierkunst J. Bluijs
Center Parcs Zandvoort
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account
Eric Zorgt
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving

L. Paap medische
hulpmiddelen
La Fontanella
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
Belisol Haarlem
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Tandprothese Zandvoort
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Versteege's IJzerhandel
VVV Zandvoort
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THUISBLIJVERS LET OP!

*Geldig van
Zaterdag 18 Ju
Zaterdag 15 Au li t/m
gustus.

PROFITEER NU VAN
DE BELISOL
VOORDEELDAGEN!
Tijdens de “rustige” zomerperiode
kunt u bij Belisol extra profiteren
van voordeel bij aanschaf van uw kunststof,
aluminium of houten
kozijnen.

- GRATIS montage vanaf 4 kozijnen
en/of een voordeur, schuifpui of tuindeuren.
- GRATIS horren bij alle draaikiepramen
- GRATIS 20 jaar Belisol garantie op kunststof
en Aluminium
- GRATIS deskundig advies
- GRATIS Belisol strandbal voor
elke bezoeker van onze showroom (op=op)

Tijdens deze
aktie kan uw
voordeel
oplopen tot
maar liefst

35%!

Profiteer nu van deze voordelen en maak een
afspraak bij u thuis of in onze showroom.

Bel nu voor een offerte op maat! 023-881 21 21

WIJ ZIJN VERHUIS
A. Hofmanweg 32, 2031 BL Haarlem, tel. 023-881 21 21 haarlem@belisol.nl
EN ZIJN NU
BELISOL HAARLEM

WWW. BELISOLHAARLEM.NL
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Trouw
Zandvoort
heeft prachtige
trouwlocaties

Zand

11

Kunstenaars
zijn druk met
bouwen

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

15

Boek

Sport

Perschef schrijft
boek over zijn
belevenissen

Wielrentalent
wint Ronde van
Pijnacker

oplage 9.500 exemplaren

Meer vrijwilligers halen minder vuil op
De jaarlijkse ‘Beach Clean Up’ was in etappeplaats Zandvoort een groot succes. Zaterdag hadden niet minder dan 350 personen zich aangemeld om de etappe naar
IJmuiden in Zandvoort te starten.

www.zandvoortsecourant.nl

Fel tegen afschieten
2.500 damherten
Het voornemen van de provincie Noord-Holland en
de gemeente Amsterdam om 2.500 damherten in de
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) af te schieten, heeft zoals verwacht veel ophef veroorzaakt. De
Dierenbescherming is een petitie begonnen om de
Amsterdamse gemeenteraad tot andere gedachten
te brengen. Inmiddels zijn al ruim 12.000 handtekeningen binnen. Lees verder op pagina 3.

De ‘meute’ gaat van start met het schoonmaken van het strand

Tijdens de ‘Beach Clean Up’ wordt
in etappes het hele Noordzeestrand, van Cadzand in Zeeland
tot aan Schier monnikoog,
schoongemaakt door vrijwilligers van stichting ‘De Noordzee’.
De organisatoren hadden het
er maar druk mee. Het registreren van de ‘lopers’ gebeurde
in strandpaviljoen Thalassa en
duurde langer dan gepland
waardoor de start een half uur
werd uitgesteld. Maar toen eindelijk het drie, twee, een klonk,
was er geen houden meer aan.
En een ‘Bonnie’ zou geen ‘Bonnie’

zijn als hij zich niet druk zou maken om een schoon strand. De
jongste zoon van Huig Molenaar,
Bram, ging met de nieuwe
schoonmaakmachine van het
bedrijf achter de meute aan om
dat laatste beetje vuil uit het
zand te zeven.
In twee weken tijd is al ruim
zevenduizend kilo rotzooi opgeruimd van de Nederlandse
stranden. Deze week zijn de
laatste etappes. Dan worden de

stranden tussen Castricum en
Schiermonnikoog schoongemaakt. 27 augustus is de laatste
dag.
Het is de derde keer dat de Beach
Clean Up georganiseerd wordt.
Vorig jaar werd ruim 20.000 kilo
afval ingezameld. “We hebben
dit jaar meer mensen die ons
helpen en het lijkt erop dat er
minder afval opgehaald wordt”,
aldus een woordvoerster. Dat is
dus een goed bericht!

SC OOT M OBI E LE N
Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel

Afschot Herten

Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

Teveel herten in de duinen

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

25+ BEACH PARTY
@De Haven van Zandvoort

GEZOCHT:

29 augustus
17.30 – 00.00 uur

Ervaren, gedreven, positieve,
flexibele schoonmaker(ster)
voor twee nieuwe complexen
in Zandvoort

SWINGSTEESJUN.NL

25 augustus: nieuwe Adviesraad
Sociaal Domein vergadert in Pluspunt.
Kijk op pagina 14
Gemeente Zandvoort

‘Heeft iemand al
uitgerekend hoeveel
toeristen wegblijven
als we straks geen
hertenoverschot
meer hebben?’

Ook bij Schröder
gedanst?

Houd de krant van volgende
week in de gaten voor de
Schröder dansspecial!
5 september Schröder Reünie
Meld je aan via de website: dansles.nu
1

50

Op 21 augustus
ziet Mark Effern
Voor altijd in mijn hart

JOHN ATKINSON
Redhill, UK,
14 oktober 1934

Hoofddorp,
12 augustus 2015

Z U I D S T R A N D

Abraham

J U S T

A S I A N

F O O D

|

B E A C H

H I D E

A W A Y

Amazing Mondays by..

Gefeliciteerd!

14 september
21 september

50

Pap, Mam

Annelies van Kooten
Piet Heinstraat 1
2041 HH Zandvoort

Waterstanden

Pauline en Philip

28 september
5 oktober

Noor
Evi
Mr & Mrs
Parels

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 19h00
By reservation only...

“Ik heb een mooi leven gehad”

AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

Heden is na een moedig en stoer gedragen ziekte rustig ingeslapen
mijn lieve man, onze lieve vader en opa

AUG

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Jacobus Luijkx
Ko “De Schilder”
Lid in de Orde van Oranje - Nassau
Amsterdam
21 november 1938

Zandvoort
16 augustus 2015
Joke
Petra en Frank
Marlies
Lisette
Jolanda en Bart
Jasper
Victor
André en Petra

Laag

HOOG

Laag

HOOG

W

A

T

E

R

07.39
08.09
08.46
09.35
10.56
12.05
13.24
14.35

15.35
16.05
16.55
17.34
18.46
19.56
21.27
22.50

20.00
20.29
21.10
22.16
23.47
-

20
03.24
21
03.55
22
04.34
23
05.30
24
06.14
25
07.36
26 01.00 0 8 . 5 5
27 01.59 1 0 . 2 6

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Lieve Sylvia
Omdat je na 40 jaar
85x50 mm
er altijd voor mij bent.

Van Lennepweg 44
2041 LL Zandvoort
Ko is overgebracht naar uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 20 augustus van 19.00 tot 20.00 uur.
We nemen van hem afscheid op vrijdag 21 augustus om
10.45 uur in de aula van Crematorium Westerveld, Duin
en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Na afloop is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten in de
ontvangkamer van het crematorium.

Fred

22-8-2015

van de gemeente Zandvoort
85x50 mm

Lieve Jaap,
Zestien jaren voorbij,

Overleden:

Altijd dichtbij.

“Voor altijd in ons hart”
Liefs Olga, kinderen en kleinkinderen

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

❖

Robin, zoon van: Bakker, René en: Jager, Leonie
Esther

nooit uit onze gedachten.

72

of
Gerookte heilbot met limoenmayonaise

Burgerlijke stand

Geboren:

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Rosbief met een dressing van mosterd en dille
tel.:
023 - 532 60 13 www.troupin.nl

8-14 augustus 2015
22-8-1999

HOOG

Varkenshaasmedaillons
met saus van champignons en cognac
of
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus

❖

72

Overlijden melden?

Bananenijs met chocolade snippers

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532
13 www.troupin.nl
Tel.60
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Mollerus, geb. Tvrdeić, Dinka, geb. 1943
van Staa, Johannes Gijsbertus, geb. 1958

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
85x124 mm

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur mevr. M.J.M. Boddaert
www.boazparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor W.H. Al
www.boazparochies.nl
Evangelische Gemeente “Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl
2

Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

Even voorstellen...
Guy Troupin
Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met
mijn professionele team altijd voor u klaar.

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

72x1
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Onderzoek onder Duitse toeristen over windmolens in zee
kust komen als er windmolens zichtbaar in zee staan. 64%
maakt het niet uit of er wel of geen windmolens in zee
staan. Maar 27% (!) zal niet meer komen. Een behoorlijke
aderlating voor de economie in de kuststreek dus.
Deze cijfers komen uit een onderzoek van Natuur & Milieu
onder 500 Duitse toeristen, uitgevoerd door een groot Duits
onderzoekbureau. 64% van de
ondervraagden is voorstander
van windenergie, toont het onderzoek aan. Met name jongeren
zijn enthousiast over deze vorm

van duurzame energie: 73% van
de 18-24 jarigen is voorstander
van windenergie, tegenover 57%
van de 25-34 jarigen.
Volgens het onderzoek vindt een
meerderheid van de badgasten
(54%) het een goed idee dat er
windmolens aan de Nederlandse

kust komen. Bij 86% van de
Duitse toeristen die daadwerkelijk Nederlandse kustplaatsen
met windmolens bezoeken, hebben de windmolens geen invloed
op het strandbezoek. 20% van
de Duitse badgasten komt vaker naar zee als er windmolens
staan, 27% zegt minder vaak
tot helemaal niet meer te zullen
komen. En in die 27% schuilt nu
een addertje onder het gras. Dat
is ruim een kwart van onze Duitse
toeristen! Het is een behoorlijke
hoeveelheid mensen die aangeven niet meer zullen komen.

Reactie
De reactie van Albert Korper,
voorzitter van de Stichting Vrije
Horizon, op het onderzoek, is
ronduit lovend. “De cijfers bevestigen de trend die wij al
onderkenden. Wij baseren zelf
onze cijfers uit onderzoek dat in
opdracht van het ministerie van
I&M is gedaan. Wanneer je hier
de cijfers voor Duitse toeristen
uit filtert, zegt 0% van de Duitsers
weg te blijven en 6% zegt minder vaak te komen. Het onder-

zoek van Natuur & Milieu stelt
dat 27% minder vaak de kust zal
bezoeken, en dat 3% helemaal
wegblijft. Deze cijfers zijn dus
nog dramatischer dan wij tot nu
toe hadden aangenomen”, aldus
Korper.

Uit het zicht
Naar aanleiding van het rapport heeft Korper contact gehad
met Olof v.d. Gaag, directeur
Campagnes van Natuur & Milieu.
“Wij bespraken het rapport en
hoe wij het verzetten van de
parken zien. Ik zei hem dat wij
niet tegen stroom uit wind zijn
maar wel fel tegen locatie in het
zicht. Zijn organisatie wil ze ook
veel liever uit het zicht. Op mijn
voorstel om tot een gezamenlijke
verklaring te komen antwoordde
hij, dat zijn specialist contact met
ons zou opnemen. Dat is tot op
heden (dinsdag, red.) nog niet
gebeurd, dus ga ik hem bellen.
Het zou geweldig zijn als een club
als Natuur & Milieu, samen met
ons ten strijde wil trekken tegen
de plannen van minister Kamp”,
aldus een bevlogen Korper.

Vervolg van voorpagina - Afschieten damherten
De hoeveelheid damherten
is de laatste jaren zo hard gegroeid, dat de natuur daar volgens deskundigen onder lijdt.
De damherten eten alle planten op en daardoor wordt het
natuurlijk evenwicht verstoord.
Volgens een ecoloog van beheerder Waternet is het al zo erg
dat bijen, hommels en vlinders
geen voedsel meer kunnen vinden omdat ‘hun’ planten door de
herten zijn opgevreten.
Uit een onderzoek, gedaan door
Alterra, een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van
natuur en milieu, is naar voren
gekomen dat er in het bestaande gebied van de Amsterdamse

Waterleidingduinen maar plaats
is voor 600 tot 800 damherten.
Er zijn er echter op dit moment
ruim 3.000. En dus moet er,
zo vindt nu ook de gemeente
Amsterdam, iets aan gedaan
worden, los van allerlei andere
problemen die de damherten
veroorzaken zoals het in gevaar
brengen van de verkeersveiligheid en overlast in het dorp.

Fel tegenstander
De Dierenbescherming is het
daar helemaal niet mee eens.
Woordvoerder Niels Dorland:
“Wie maakt uit of er te veel dieren in een bepaald gebied zijn?
Wij vinden dat je de natuur zijn
gang moet laten gaan, wij men-

Cartoon - Hans van Pelt

sen moeten er ons niet mee bemoeien. Volgens ons ontstaat er
vanzelf een natuurlijk evenwicht.
Damherten afschieten heeft totaal geen zin. Je zult zien dat
deze dieren zich dan versneld
voortplanten en het probleem
wordt er dus niet mee opgelost.”
En het verdwijnen van andere
diersoorten dan? Dorland: “Als
je bepaalde planten wilt behouden, zet er dan planten
omheen die herten afschrikken.
Bovendien zullen bijen en vlinders elders wel weer opduiken.”

Afschieten
Als de petitie, die begin september aan de Amsterdamse
wethouder Kock wordt aangeboden, er niet toe leidt dat de gemeenteraad van Amsterdam een
ander standpunt dan de wethouder gaat innemen, dan zal
in januari een begin worden ge-

maakt met het afschieten van de
damherten in de AWD. Volgens
een woordvoerder van Waternet
gebeurt dat binnen een periode
van vijf jaar. “Het is niet zo dat er
elke dag wordt afgeschoten. Als
het gebeurt, doen we het in de
late avond of in de vroege ochtend.” De Dierenbescherming
zal dat moment met lede ogen
aanzien: “Nogmaals, laat de boel
de boel. Je krijgt de natuur die je
verdient.”

Reeën
Overigens zijn er nog nooit, los
van zieke dieren, damherten afgeschoten. Dat gebeurde zo’n
dertig jaar geleden wel met
reeën, die toen in grote hoeveelheden in de AWD huisden. Het
aantal werd jaarlijks op peil gehouden door middel van tellingen en afschot. Op dit moment
zijn er nog heel weinig reeën in
de AWD.

…hangen de spandoeken er
niet. Dus bij deze: de scholen zijn weer begonnen. En
dan bedoel ik de scholen in
Noord Nederland, de andere
regio’s hebben nog even.
Het is over met laat naar
bed gaan, uitslapen en lui
zijn. Zelfs het smoezenboek
helpt niet, het is uit met de
pret. Het normale leven gaat
weer beginnen. De eerste
App is al binnen van een
verdrietige kleindochter.
Ze mist nu al haar vakantie.
Arme ziel, ze is net een dag
begonnen!
Voor het eerst naar school
gaan betekent voor de
meeste ouders, leren los
laten. Het begint al bij de
crèche. Bij het allerlaatste
afscheidskusje vraag je je
af of ze niet te klein zijn.
Maar na een paar dagen is
je schuldgevoel voorbij. Bij
de basisschool gaat het loslaten al iets gemakkelijker.
Ze krijgen vriendjes en langzaam aan wordt jouw kind
zelfstandiger. Naar school
brengen vinden ze kinderachtig, het liefst gaan ze alleen. Het is tien keer slikken
maar vooruit met de geit. In
het begin loop je nog stiekem achter ze aan of ze wel
goed uitkijken. Dan komt
het moment dat ze de laatste klas vaarwel zeggen. En
als de keus voor vervolgonderwijs gemaakt is, komt de
moeilijkste stap er aan. Zou
het haar of hem lukken om
als brugpieper met een volle
tas naar school te fietsen? Je
duimt dat alles goed gaat.
Diep in je hart wil je wel met
ze mee fietsen. Duizenden
goede tips geef je: “Let op
dat je stopt bij rood, kijk
goed uit, val niet en bel me
als er iets is!”
De periode dat ze echt
zelfstandig worden is het
moeilijkst. Ze luisteren niet
meer naar jouw wijze raad.
Ze gaan hun eigen gang en
komen soms met vriendjes
thuis waarvan je denkt ‘Nee
hé waarom die!’ Het is moeilijk ik weet het, ook ik
heb geleerd om los te laten. Wie niet? Maar een
ding is zeker: het komt
allemaal goed!

Nel Kerkman

1 op de 5 Duitse toeristen zal vaker naar de Nederlandse

Column
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Evenementenagenda
 AUGUSTUS  AUGUSTUS 
Workshop Amigurumi haken,
het nieuwe Haken!
Leer schattige cadeautjes maken van katoen. Ideale
kraam- verjaardagscadeautjes en gezellig en leuk om te
maken! € 15,-Woensdag 10 :00 – 12:00 uur
30 september

Een goede start
van het
nieuwe schooljaar

21

Historic Grand Prix - Tentoonstelling
Zandvoort Museum, opening 16.00 uur

22

Rommelmarkt - Oud Noord, 07.00-14.00 uur

23

Kinderspeeldag - Oud Noord, 11.00-16.00 uur

23

Jazz aan zee - met Jaime Rodriguez in Thalassa,

29

Swingsteesjun - Dansfeest 25+

29

Grand Prix Parade - Historische racewagens
door het centrum, aanvang 19.00 uur

Glas in Lood
Een oeroude ambacht met schitterende resultaten. Leer
hoe je zelf prachtig lichtinval kan creëren met glas in lood
ramen in je huis.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur
28 oktober t/m 16 december

Patchwork - Quilten
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december,
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk.

Mindfulness
Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’. Het is de
vaardigheid om in het hier-en-nu te zijn, zonder oordeel.
Iedereen kan het leren. € 80,Vervolg Voor mensen met ervaring of voor mensen die de
start cursus hebben gedaan.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
1 oktober t/m 26 november
Start: 14:00 – 16:00 uur
2 oktober t/m 27 november

Yoga met meditatie
Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke kracht en
nieuwe energie.
Maandag 20:00 – 21:15 uur
31 augustus t/m 14 december
Vrijdag 9:30 -10:45 uur
4 september t/m 18 december

Open Atelier

Hans Weber
Expert in onderwijs

06-81493719
weerwatwijzer@gmail.com
www.weerwatwijzer.com
Zeestraat 30 2042 LC Zandvoort

29

aanvang 16.00 uur

bij De Haven van Zandvoort, 17.30-00.00 uur

Muziekfestival - Raadhuisplein,

20.00-00.30 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
20 augustus t/m 26 augustus

MINIONS (3D/NL)
ZA/ZO/WOE OM 13.30 UUR

SPANGAS IN ACTIE
ZA/ZO/WOE OM 15.30 UUR

JURASSIC WORLD (3D)
DAGELIJKS 19.00 UUR

DE REUNIE
DAGELIJKS 21.30 UUR

VERWACHT:
BINNENSTEBUITEN
➔ VANAF 2 SEPTEMBER

Onder leiding van Mona Meier tekenen of schilderen met
zelf gekozen middelen.
Dinsdag 9:30 -12:00 uur
22 september t/m 15 december

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Beeldhouwen en Boetseren

Colofon

Voor beginners en gevorderden.Werken naar eigen inzicht.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
24 september t/m 17 december

Denderen door de Duinen
In een gezellige groep elke week een gezonde wandeling
door de duinen onder leiding van Joke Bloeme-Bais. Zij
vertelt heel veel over wat er leeft, groeit en bloeit. € 30,Dinsdag 10:00 – 11:00 uur
22 september t/m 1 december

Bridge Beginners
Bridge is een spel voor hoofd en handen wat over de hele
wereld wordt gespeeld. Het houdt u hersens in conditie, ze
blijven fit en actief en onderling is er veel gezelligheid.
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur
22 september t/m 8 december

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
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Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
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Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
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Kamp laat ons (paal)zitten!
Het feit dat minister Kamp lak heeft aan de argumenten
die de Nederlandse kustgemeenten naar voren brengen
om een halt toe te roepen aan zijn vergaande ideeën om
windmolenparken nog dichter bij de kust te plaatsen dan
nu al het geval is, heeft kwaad bloed gezet bij Huig Molenaar sr. De strandpachter wil, net als velen anderen, dat
de toekomstige windmolenparken verzet worden naar
IJmuiden Ver, 60 kilometer uit de kust dus uit het zicht
van de bewoners en gasten van de plaatsen die met een
‘hekwerk’ opgezadeld dreigen te worden.
De molens komen niet alleen
dichterbij, het is een tienvoud
van het huidige aantal en ze zijn
ook nog flink hoger. “Het kost
fractioneel meer maar Kamp wil
daar niet aan”, aldus Molenaar.
Om voor de huidige en toekomstige generaties een vrije horizon te bewerkstelligen, heeft hij
het plan opgevat om onder het
thema ‘Kamp laat ons zitten’, samen met vele anderen, te gaan
paalzitten.
Tijdens de actie, die omarmd
wordt door de stichtingen Vrije
Horizon, Verplaats Windmolens
en Bewoners Leefbare Kust, moet
een week lang 24 uur per dag iemand op een platform aan een
12 meter hoge stalen paal zitten
om kenbaar te maken dat de minister ons laat zitten. De marathonzitting begint op donderdag

27 augustus en wordt in samenwerking met de stichtingen en
de kustplaatsen georganiseerd.
“We zoeken veel media-aandacht en willen die krijgen
door prominente Nederlanders,
Zandvoorters, Noordwijker en
Katwijkers hun protest te laten
tonen. We willen artiesten, burgemeesters, prominente bewoners, ondernemers, BN’ers
kortom iedereen die voor
media-aandacht kan zorgen,
op het platform laten plaatsnemen”, zegt Esther Janssen van
Bewoners Leefbare Kust. Het
doel is om 50.000 handtekeningen te krijgen onder de petitie
die overal wordt aangeboden.
“We zoeken een grote hoeveelheid vrijwilligers die in kleine
teams de mensen op straat en op
het strand aanspreken om toch

vooral de petitie te onderschrijven”, zegt ze.
“Zandvoort moet wakker worden. Het is één minuut voor
twaalf maar we kunnen nog
steeds voorkomen dat die turbines nog dichterbij komen.
Medio september komt het in
de Tweede Kamer. De politici
moeten ons horen en begrijpen.
In Noordwijk en Katwijk hangen
overal vlaggen en posters van de
stichting Verplaats Windmolens.
In Zandvoort helaas nog niet. We
zoeken dus actieve Zandvoorters
die aan de toekomst denken.
Meld u aan en help mee om van
de actie ‘Kamp laat ons zitten’ een
grandioos succes te maken”, aldus Janssen.
Als u wilt paalzitten kan dat ook,
u hoeft zich alleen maar aan te
melden. Het is de bedoeling dat
u 6 uur op het platform zit. Er is
een sanitaire voorziening dus u
hoeft daarvoor niet naar beneden te komen. Vrijwilligers voor
de handtekeningen worden door
Jansen in ploegjes verdeeld en
gaan met blanco petities op
pad. Onder het motto: ‘Samen
staan we sterk’ gaat het lukken!
Aanmelden voor de actie kunt
u via: ejanssen.ci@gmail.com of
06-25560818.

Opkikkerdag voor Zandvoortse Djonna
Even vergeten dat je ziek bent en genieten van een dag
vol ontspanning en plezier. Djonna (7), en de rest van
haar familie uit Zandvoort stond, afgelopen zaterdag
een Opkikkerdag in fantasiestijl te wachten! Tijdens deze
speciale dag op landgoed Blikkenburg in Zeist werden
ruim 70 gezinnen meegenomen in het avontuur van Professor Kleur en Arie Safari en kwamen zo terecht in de
wereld van prinsessen, ridders, feeën en trollen. Zo een
dag is een welkome afleiding in haar dagelijks bestaan
vol met doorlopende ziekenhuisbezoeken, spanningen
en onzekerheden.

Djonna was een van de vele prinsessen

De medewerk(st)ers van het
ziekenhuis waar Djonna onder
behandeling is, vonden dat zij
en haar gezin wel een ‘Opkikker’
konden gebruiken. Op basis van
een persoonlijk gesprek met het
gezin wist Stichting Opkikker precies wat hun interesses en hobby’s
zijn. Aan de hand daarvan zijn er
bijzondere verrassingsactiviteiten
binnen de ‘Fantasywereld’ vastgesteld voor het hele gezin!
Tijdens de show van Arie Safari
kon Djonna zien dat professor
Kleur was verdwenen en met hem
alle kleur uit de wereld. Om alles
weer terug te krijgen, hebben zij
tijdreizen door verschillende werelden vol fantasie gemaakt. Zo
stonden er verschillende activiteiten op het programma waaronder een prinsessenschoonheidsbehandeling, fotoshoot,
vleugels maken, appels happen
en stroopwafels bakken. Tot slot
vond de ontknopingsshow plaats
met Professor Kleur. Daarna werd
de dag feestelijk afgesloten met
een voortreffelijke barbecue. Meer
informatie over Stichting Opkikker
krijgt u via www.opkikker.nl.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zaterdagstorm hield ook
huis in de Keesomstraat

Zeker is dat de storm die
Zandvoort trof veel bomen in de
Keesomstraat aan het einde van
de Celsiusstraat heeft getroffen.
Minstens vier bomen van behoorlijk formaat gingen tegen
de vlakte. Twee grote exemplaren pal naast de tweede flat die
nog zo’n 30 meter boven de flat
reikten, zijn door de gemeente
neergehaald. De bewoners
van de tegenover liggende flat
waren getuige van de spectaculaire acties door gemeentewerkers, die snel en efficient
de grote kanjers wisten neer te
halen. Een beetje kale flat bleef
er uiteindelijk over.

Groot onderhoud
aan Zeeweg
De provincie Noord-Holland
start 24 augustus met groot onderhoud aan de Zeeweg (N200).
Het asfalt wordt vernieuwd en
de weg wordt veiliger gemaakt.
Het werk is naar verwachting 28
oktober gereed. Weggebruikers
moeten komende maanden rekening houden met extra reistijd. Om het verkeer tijdens de
werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te bieden wordt in
fases gewerkt. Tijdens het werk
aan de ene rijbaan, kan het verkeer in twee richtingen over de
andere rijbaan rijden. Alleen in
de periode van 11 oktober 06.00
uur tot en met 18 oktober 05.00
uur is de Zeeweg afgesloten
voor het verkeer in verband met
de herinrichting van de rotonde
en de aangrenzende wegvakken bij de Brouwerskolkweg.
De volledige planning is te vinden op: www.noord-holland.nl/
zeeweg. Weggebruikers en omwonenden met vragen over de
werkzaamheden kunnen bellen
naar het provinciale Servicepunt
Wegen en Vaarwegen 0800
- 0200 600 (gratis) of een email sturen naar infoZeeweg@

noord-holland.nl

Gratis inloopspreekuur
van Visio
Visio ondersteunt slechtziende
en blinde mensen bij hun vragen over leven, leren, wonen
en werken met een visuele beperking. Vanaf september start
Visio met gratis inloopspreekuren in Bibliotheek Zandvoort.
Een keer in de maand kunnen
dan diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en bekeken worden. Het eerste inloopspreekuur
is woensdag 23 september van
11.00 tot 13.00 uur. Vervolgens
is Visio aanwezig op woensdag
21 oktober, 18 november en 16
december. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en op www.
visio.org.

Nieuw cursusseizoen,
nieuwe brochure
De nieuwe brochure van
Pluspunt is uit. De brochure
gaat nadrukkelijk over meedoen
voor jong tot oud. Meedoen kan
zijn een cursus of een workshop
volgen, maar ook vrijwilligerswerk doen. Pluspunt heeft er
alles aan gedaan om in de brochure activiteiten te vermelden
voor een brede groep inwoners.
Voor elk wat wils dus. De brochure is af te halen bij de balie
van Pluspunt, bij de bibliotheek,
bij het Raadhuis.
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PIZZABAR

ITALIAN TAPAS

weekmenu

LA VITA È BELLA!

Pulpo salade met tomaat, olijf en koriander
Lams merquez met smashed potatoes
en gegrilde groenten

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS

Huisgemaakte scroppino

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ

ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

HALTESTRAAT 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523

Tuincentrum

WEEKAANBIEDING
Diamond Steak

Najaarsbeplanting

geserveerd met champignonsaus,
dagverse groenten en friet

Calluna – Heide – Bosviolen
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Woensdag 9 September 2015 om 10.30u:
Eerste ClaudicatioLoop van Zandvoort: “Rondje HIK”
Voor alle mensen met etalagebenen

voor maar € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Jazz

& meer!

bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 23 AUGUSTUS: 16:00 - 19:00 UUR!
- Latin, Funk & Dance music -

Jaime Rodríg uez Band

Om 10.30u verzamelen we op de Praktijk van FysioFit Zandvoort.
Het startsein wordt gegeven om 10.45u. We lopen maximaal één uur.
Daarna sluiten we gezamenlijk de ochtend af.

FysioFit Zandvoort
Praktijk voor Fysiotherapie

www.fysiofit-zandvoort.nl

571 33 33

Burgemeester Nawijnlaan 4
2042 PM Zandvoort

Wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden via:
praktijk@fysiofit-zandvoort.nl of 023 – 571 33 33

Opzwepende latin, funk en dance is de muzikale basis van dit 5-tal talentvolle
muzikanten die twee jaar geleden hun album ‘La Loma de la Cruz’ uitgebracht
hebben. De bandleider van deze Nederlandse supergroep is de van oorsprong
Colombiaanse percussionist Jaime Rodriguez, een van de toonaangevende muzikanten in de Nederlandse latin jazz. Line up: Jaime Rodriguez - percussie, Enrigue
Firpi - drums, José Lopretti - keyboards, Miguel Montenegro - bas/vocals en
GerritJan brinkhorst - sax/fluit. Gaan we het dit keer redden op het terras of
toch weer in het gezellige café-gedeelte ‘Het Juttertje’. Hoe dan ook voor beide
geldt: Don’t Forget Your Dancing Shoes!

Café ‘Het ju ttertje’
De Jazz middagen vinden één keer per maand plaats in het gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen.
Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 min. lopen vanaf het station).
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl
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Amsterdamse Avond
met een lach en een traan…
De Amsterdamse Avond afgelopen zaterdag zorgde voor
een lach en een traan. Die tranen kwamen (aanvankelijk)
met bakken uit de hemel. Net op het moment dat het muziekfestijn zou beginnen gingen de sluizen boven open.
Dat zorgde ervoor dat de publieke belangstelling achter
bleef bij de verwachtingen. De bezoekers die er wel waren, waren voornamelijk de vaste gasten van de horecazaken waar de muziek te horen was.

Toen de regen stopte liep het langzaam vol op het Dorpsplein | Foto: Yanks

door Kees Rutgers

Gelukkig werd het om half tien
zo goed als droog, waardoor
het drukker werd en het publiek
een ‘rondje dorp’ ging maken.
En bij die rondtour brak bij mij
de lach door, want het thema
‘Amsterdamse Avond’ werd door
de optredende artiesten prima
ingevuld. Dit in tegenstelling
tot vorig jaar toen een mix van
Nederlandstalig en Engelstalig
de overhand had.
Stimulator van het Muziekfestival

Zandvoort, Ton Ariesen, beloofde van te voren dat het dit jaar
‘Amsterdamser’ zou worden.
En dat was ook het geval. Zo
stonden bij de Klikspaan Dennis
van Veen en René Boon model
voor het Mokumse geluid. Ook
ter hoogte van café Fier en café
Anders werd de Amsterdamse
sound vol overgave gebracht
door Marc Fledderman en Tony
Anderson. Bij Laurel & Hardy
(met Wim Mendel aan de knoppen ) en op het Kerkplein (met
Roy Meijaard als zanger) werd
geprobeerd de Amsterdamse

sfeer er in te brengen.
Maar er was niemand die het
Amsterdamse lied beter vertolkte dan Ans Tuin, Jordanese
in hart en nieren. Ondanks dat
ze al dik in de zeventig is, pakte
zij als een jonge hinde het talrijke
publiek bij Fier en Anders in met
bekende Amsterdamse meezingers. Heerlijk om te zien dat deze
‘grande dame’ uit de Jordaan nog
altijd geniet van haar optreden.
Petje af!
Toch was zij niet de absolute ster
van de Amsterdamse Avond.
Die was te beluisteren op het
Dorpsplein bij de Yanks: Marjet
van den Brand. Deze jonge zangeres deed in 2012 met succes
mee aan ‘The Voice of Holland’.
Wat zij liet horen was werkelijk van grote klasse. Het enige
minpunt: er was geen woord
Amsterdams bij, laat staan
Nederlands. Ondanks dat was
dit optreden geweldig. Wat een
stem, wat een power. Zo vertolkte zij diverse nummers van
Anouk. En geloof het of niet:
Marjet vond ik beter!
Al met al kan deze Amsterdamse
Avond toch een succes worden
genoemd. Het had meer publiek
verdiend. Aan de artiesten lag
het zeker niet. Die gaven alles
wat ze konden. Zo zie je maar
weer dat het succes van dit soort
evenementen staat en valt bij
het weer. En dat heb je nou eenmaal niet in de hand.

Open dag in hartje Zandvoort
Zaterdag 22 augustus begint het nieuwe scoutingseizoen en de Zandvoortse scouting-

Trouwen in het museum
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand Linda Rubeling-Bos
trouwde afgelopen zaterdag 15 augustus voor de tweede
maal het echtpaar Timotheus Renke Misset en Maxime Alyssa van der Klauw. Beiden zijn sinds 20 maart 2015 al een
hecht echtpaar. En die status is beslist niet veranderd want
afgelopen zaterdag stond die originele trouwdatum van de
Burgerlijke Stand weer trots op hun papieren bewijs.

Opnieuw getrouwd in het museum

Een gezellige bijeenkomst in het
museum met veel bekenden en
familie van het bruidspaar waar
het officiële gedeelte nog eens
plechtig werd herhaald.
Leuk om dat allemaal nog eens
over te doen, waarbij de echte zenuwen van een trouwerij eigenlijk niet meer aanwezig waren. En
dat maakte het allemaal lekker
ontspannen voor het echtpaar en
ook voor de daarbij behorende
familie en aanwezige getuigen.

Trouwbeurs
De trouwerij was onderdeel van
een trouwbeurs die afgelopen
weekend in het Zandvoorts

Museum was ingericht door de
gemeente. De (buitengewone)
ambtenaren van de Burgerlijke
Stand waren zaterdag en zondag aanwezig om mensen met
trouwplannen en andere belangstellenden te adviseren en
informeren over alles wat er
bij een trouwerij komt kijken.
Het museum is een van de vele
trouwlocaties in Zandvoort. Ook
waren er diverse trouwjurken
van verschillende perioden te
bewonderen. Zowel zaterdag als
zondag voltrok trouwambtenaar
Linda Rubeling-Bos een reeds getrouwd echtpaar nogmaals in het
huwelijk.

groep The Buffalo’s opent deze met een unieke open dag midden in het centrum. Van

Mooi Zomermarkt weer

10.00 tot 17.00 uur staat de groep op het Raadhuisplein.
Aan alle activiteiten kan worden
meegedaan! Ook is er een speciale stand voor al je vragen over
scouting.

Open dag Buffalo’s in 2014

Er zijn allerlei activiteiten voor
jong en oud zoals brood bakken, hout hakken en pionieren.

Iedereen kan elk gewenst moment langskomen om te ervaren wat scouting te bieden heeft.

Scouting is voor iedereen vanaf
5 jaar en ouder. Hoe hoger de
leeftijd, hoe groter en uitdagender het avontuur! De leden
van scoutinggroep The Buffalo’s
komen iedere zaterdag bij elkaar in het clubgebouw aan de
Duintjesveldweg. Wie zaterdag
verhinderd is maar wel meer te
weten wil komen, kan op een willekeurige zaterdag langskomen.
De eerste drie keer kan vrijblijvend worden meegedaan. Kijk
voor meer informatie op www.
thebuffalos.nl.

Afgelopen zondag was het weer tijd voor de Zomermarkt,
de grote markt die door het centrum van Zandvoort slingert. Echt warm weer heeft die markt niet nodig om een
succes te worden. Zondag was dat het geval. Een drukte van
belang dus en marktkooplieden die aan het einde van de
dag meer dan tevreden waren.
Natuurlijk had de organisatie
weer voor het nodige entertainment gezorgd, zaten de terrassen
meer dan vol en waren de kinderen blij met de kinderattracties.
De Caribische drumband liet
vrolijke klanken horen over de
markt en er heerste een uitstekende stemming in ons centrum.
Er waren veel kramen met de

nodige ‘gadgets’ en snuisterijen
maar ook kleding ging rap van
de hand. Ondanks het perfecte
marktweer waren er minder kramen dan bij voorgaande edities.
Hier en daar waren zelfs grote
lege stukken te zien tussen de
kramen en dat is jammer. De
Grote Krocht was zelfs helemaal
‘kramenvrij’! Waar dat aan ligt
kon de organisatie niet melden.
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Overlevingspakken voor
Reddingsbrigade Bloemendaal

Het Rabobank Stimuleringsfonds (RSF) van Rabobank Haarlem
en Omstreken ondersteunt initiatieven van verenigingen en

Luxe appartementen incl. parkeerplaats

stichtingen die het welzijn en de leefomgeving in de regio

Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking
Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195

verbeteren.
Zo ontving de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade een
bijdrage uit het RSF voor de aanschaf van een aantal
overlevingspakken. Ben van der Bruggen, penningmeester: 'We
zijn uiteraard heel erg blij met deze bijdrage. Het was al heel
lang een grote wens, om nieuwe overlevingspakken aan te
kunnen schaffen, speciaal voor onze wat kleinere leden.'
Weet u een geschikt project? Dien het verzoek dan uiterlijk 4
september in. De adviescommissie vergadert op 14 september.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/haarlem
Een aandeel in elkaar
www.reddingsbrigade-bloemendaal.nl

BEDRIJVENGIDS pagina
Autorijschool W. van der Veld

L

1990

25

2015

Tel. 023 57 191 88

www.autorijschoolwvanderveld.nl

BOTER van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

echte ROOMBOTER

* zo lekker en altijd SMEUìG!

NU pkj. 250 gr. van 1,98 voor maar 1,49
Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl
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Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Gerookte makreel en paling
Vorige week zaterdag was het de beurt aan de visrokers
om de inwoners van Zandvoort het naar de zin te maken.
Op het Raadhuisplein werd voor de tweede keer het Open
Zandvoorts Makreel Rookkampioenschap georganiseerd
terwijl bij café Bluys het de gerookte paling was die de boventoon voerde.

Visroken op het Raadhuisplein

Er hadden zich 14 deelnemers gemeld voor het Open
Zandvoorts Kampioenschap.
Deels waren het deelnemers
van buiten Zandvoort, zoals uit
Katwijk en uit Noordwijk, en
deels uit Zandvoorters waaronder een aantal leden van de
Zeevisvereniging Zandvoort.

gerookte makreel te komen.
Veel ‘rokers’ hadden naast de vis
ook verse worsten meegenomen om te roken en Viktor Bol
had een beenhammetje in zijn
‘vuilnisbak’ gehangen, dat later
verbluffend smakelijk en sappig
bleek te zijn.

De rookovens die gebruikt werden zijn niet standaard. Zo kon
men zich vergapen wat er zoal
met een ouderwetse vuilnisbak
gedaan kan worden. Maar ook
een aantal kasten in diverse maten en soorten werden gebruikt
in een poging om tot de beste

Rond 15.00 uur ging de jury, bestaande uit voorzitter Gert-Jan
Bluijs, Arie Koper en Jaap Kroon,
aan het moeilijke werk om uit
de grote berg makreel de beste
te kiezen. Ook was er een prijs
voor de origineelste rookkast.
Deze ging naar plaatsgenoot

Uitslag

Jeff Devos die een schitterende
kast had gemaakt in de vorm van
een roeibootje. Na drie ronden
proeven kwam de jury tot een
eensluidende uitslag. Winnaar
werd Richard van Loon, nipt
voor de nummer twee Eric
Timmermans. De derde plaats
was voor Tom Waasdorp. Er is
voor de Zandvoorters veel werk
aan de winkel om volgend jaar
als eerste uit de bus te komen
want de drie heren komen allemaal uit Noordwijk.
De makrelen werden na afloop
verkocht voor het goede doel. Bij
het ter perse gaan van deze editie van de Zandvoortse Courant
was niet exact bekend hoeveel
er overgemaakt kan worden.
“Maar het gaat richting de €
600”, zei mede-organisator Ben
Zonneveld na afloop.

Café Bluys
Het was ook weer een feest bij
café Bluys aan de Buureweg.
Eigenaar Jan Lieberton had
weer verse paling van de firma
Eveleens uit Aalsmeer aan laten rukken waarmee hij zijn
gasten een groot plezier deed.
De palingroker bij uitstek van
Zandvoort, Jan Giesbergen, zou
dat ‘varkentje’ met zijn compagnon Rolf v.d. Moolen wel wassen.
Het resultaat was meer dan prima en de gasten van café Bluys
genoten er weer van.

EK Zandsculpturen in aanbouw
Veel bezoekers aan de Zomermarkt maakten van de gelegenheid gebruik om de ‘carvers’, de kunstenaars die aan
het EK Zandsculpturen deelnemen, te bewonderen. Zaterdag was hun strijd begonnen en ze waren dus zondag
volop aan het werk.

17.15 uur, op het Badhuisplein
(bij slecht weer in het raadhuis) de winnaar bekend. De
sculpturen zullen daarna nog
te bezichtigen zijn tot en met
november.
Het Europees Kampioenschap
Zandsculpturen 2015, met als
thema Vincent van Gogh, is dit
jaar voor het eerst onderdeel
van de Zandsculpturenroute,
want ook in Nieuw Vennep en
Vijfhuizen zijn al sinds begin
juni een grote zandsculptuur
en 5 kleinere sculpturen te bewonderen. In 2016 zal de route
verder uitgebreid worden naar
andere gemeenten.

De beelden krijgen al vorm

In het centrum zullen 7 reuzenbeelden uit zand verrijzen:
één op het Kerkplein, één op
het Gasthuisplein voor het
Zandvoorts Museum en vijf op

het Badhuisplein, naast Holland
Casino Zandvoort. Morgen, vrijdag 21 augustus, moeten de
kustenaars om 15.00 uur klaar
zijn want dan maakt de jury om

Het EK, dat onder auspiciën
van de World Sand Sculpting
Academy uit Den Haag wordt
georganiseerd, wordt door de
gemeente Zandvoort en partner Holland Casino mogelijk
gemaakt. De wedstrijd wordt
aan de hand van internationaal
erkende richtlijnen gehouden
en is dus internationaal erkend.

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Een aantal fraaie
zomerdagen aan zet
We staan aan het begin van een periode met ronduit
zomers augustusweer waarbij de temperatuur in het
Zandvoortse kan oplopen tot rond 27 graden tegen
het aanstaande weekend. Mooi strandweer!
Aan de zondvloedachtige regens (die vooral het oosten
van Nederland teisterden) is
een eind gekomen. Regionaal
is tot zo’n 110 millimeter water opgevangen binnen koud
twee etmalen tijd. In onze
omgeving viel het met de regenhoeveelheden nog mee,
maar het weer deed bijna
herfstachtig aan op de maandag en dinsdag met hele lage
dagtemperaturen van slechts
15 graden.
De flinke porties met regen
werden veroorzaakt door
nota bene een zich opbouwend hogedrukgebied boven
Scandinavië en vlak ten zuiden
van dit hoog werden enkele
storingen zowat uitgeperst.
Toch krijgt het hogedrukgebied nu snel terreinwinst en
de gunstige invloedssfeer
breidt zich snel uit.
In de periode donderdag tot
en met zondag komt de temperatuur veelal op een zomers
niveau uit. De 25 graden is zeker haalbare kaart en mocht
de (zuid)oosten wind iets toenemen richting het weekend
zijn maxima tot 27-28 graden
misschien wel te realiseren.
Het zomerse weerbeeld in
Zuid-Kennemerland kenmerkt
zich door droog en veelal zon-

nig weer en er staat een meest
matige wind uit richtingen
tussen oost en zuid. De nachttemperaturen zijn doorgaans
hoog in deze tijd van het jaar.
Prima weer dus voor de diverse zomeractiviteiten nog
en ook de avonden verlopen
veelal mooi. Pas na het weekend lijkt er tijdelijk een toenemende kans op enkele buien,
maar mogelijk valt dit mee.
Dus de zomer van 2015 die
eigenlijk steeds grossiert in
mooi weer, heeft ook regelmatig kuren, maar de slechtweermomenten zijn gelukkig
niet zo langdurig en herstel
volgt dan ook vrij rap. Tot begin september houdt dit doorgaans prima en soms licht wisselvallige weerplaatje aan.
Zicht op een hittegolf of een
zeer warme periode is er voorlopig niet, maar die kan nog
wel komen. Niet zelden manifesteert zich begin september
nog een warme periode met
maxima tot 33 graden. Als
we de kalenderklimatologie
raadplegen zien we dat het
zelden slecht weer is aanvang
september.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

22o

24o

27o

24o

Min

15o

17o

17o

18o

Zon

65%

85%

95%

75%

Neerslag 10%

20%

35%

45%

Wind

zo. 3

zzo. 3

zzw. 3-4

zo. 3
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Zandkorrels

....................................................
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744
....................................................
(MOBIELE)
WEBSITE NODIG?
Heeft u nog geen website
of kan uw huidige wel
een update gebruiken?
Stuur dan een mail naar
markvankuyk@hotmail.com.
Dan ga ik ervoor zorgen dat uw website
beter gevonden wordt
en geschikt voor tablet
en mobiel. De prijs?
Daar komen we wel uit.
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering en
terrasreiniging. Tevens
reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.

....................................................
Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Passage 12
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750

....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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(advertorial)

Kwaliteit bieden bij
leven en afscheid
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn is een verfrissing in de uitvaartbranche. Een begeleiding
die uitgaat van kwaliteit bij leven en afscheid.
Die uitgaat van uw eigen kracht, ook in moeilijke tijden. Die een lach naast een traan laat
u begeleidt op de onderdelen die u aangeeft.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

....................................................
Gezocht:
tijdelijke woonruimte
Alleenstaande heer zoekt
zelfstandige, gemeubileerde woonruimte
voor de periode van
ca. 8-10 maanden.
Inl. T 023-8887162
/ 0654978480
E joop.puype@casema.nl

....................................................
Stuc4all
Traditioneel
stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
€ 160 per maand
06-53256274

bestaan wanneer dit kan. Die de tijd neemt en

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Werkende jonge vrouw
zoekt woonruimte
in regio Zandvoort,
Overveen, Bloemendaal.
Liefst zoveel mogelijk
buiten: b.v. een
studio, tuinhuis, chalet.
Huur max. € 500
Info: 06-33885000

Dansschool
Dolderman
in theater De Krocht
Zet bij ons de eerste stap!
Dagelijks inschrijven
Tel. 06-21590520
Zaterdag 5 september
OPENINGSBAL
Dolderman’s
lessen danssuccessen

Waarom? Omdat het zo belangrijk is dat u zelf bewust
keuzes kunt maken. Patty werkt op een warme en persoonlijke manier. “Eigen ideeën, ervaringen en idealen
over kwaliteit bij leven en afscheid lagen ten grondslag
aan het oprichten van Uitvaartbegeleiding Patty Duijn.
Mijn visie op afscheid nemen en rouw gaat veel verder
dan het alleen goed organiseren van de uitvaart zelf.” Als
vrijwilliger in het Bijna Thuis Huis in Santpoort was Patty
Duijn al zeer betrokken bij terminale situaties. “Ik zie de
mens en niet de ‘zieke’. Ik zie een totaal gezin en niet
alleen de persoon die gaat wegvallen of weggevallen is.
Ik laat de mensen bewuste keuzes maken, breng rust en
werk met transparante prijzen. Het zijn de mensen voor
wie en met wie ik werk die bepalen of ik van toegevoegde waarde ben geweest”, aldus Patty.
Bent u na het lezen nieuwsgierig naar ervaringen van
anderen of wilt u meer weten over de werkwijze van
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn? Kijk gerust op de website en vorm uw eigen mening.

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Patty Duijn
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Zondag 13 september start een nieuw seizoen Jazz in
Zandvoort. Waar de jazz het in Nederland steeds moeilijker krijgt, is het mooi om te zien dat er dus wel degelijk
behoefte is aan een podium waar concertmatig van live
jazz genoten kan worden, en niet zomaar van de eerste de
beste jazzmuzikanten.

‘Flitsen uit mijn leven’
Jarenlang was Dirk Buwalda het gezicht van het Circuit van
Zandvoort en later van Circuit Park Zandvoort richting de
(inter)nationale pers. Hij was de perschef waardoor alle
mediacontacten via hem verliepen. Door deze contacten
heeft Buwalda veel verhalen kunnen verzamelen en die
heeft hij nu in boekvorm uitgegeven. In ’Flitsen uit mijn leven’ geeft hij de lezers een kijkje in zijn nogal roerige leven.
In zijn werkbare leven heeft
Buwalda niet minder dan vijf
continenten bezocht. Ook in zijn
verleden als rallyrijder kwam hij
regelmatig in het buitenland aan
de start. Na zijn vervroegde uittreden vertrok de Zandvoorter
naar Bali, om na vier jaar naar
Tenerife te verhuizen.

Scott Hamilton (l.) en Eric Timmermans (archieffoto)

Een kanjer van de eerste orde bijt
het spits af van de 14e jaargang:
Scott Hamilton! Hamilton wordt
voor deze gelegenheid begeleid
door Johan Clement (piano),
Eric Timmermans (contrabas)
en slagwerker Joost van Schaik.
“We zijn ongelooflijk trots dat
de wereldberoemde en unieke
Amerikaanse saxofonist Scott
Hamilton opnieuw op ons podium te gast wil zijn. Een betere
seizoenopening dan met deze
geweldenaar kunnen we ons niet
wensen”, meldt organisator Eric
Timmermans.

De entree bedraagt € 15. Liefhebbers kunnen voor € 100 een
passe-partout aanschaffen die
toegang geeft tot alle (14) concerten in het komende seizoen.
Reserveren kan via 023-5310631
of via de website www.jazzinzandvoort.nl, waar ook het programma voor het hele seizoen te
vinden is. Na afloop van ieder concert kan men voor € 10 extra gezellig blijven eten. Wat er op het
menu staat, wordt kort voor het
concert bekend gemaakt maar reserveren daarvoor is noodzakelijk.
Het concert begint om 14.30 uur.

Wegens gezondheidsredenen is
Buwalda sinds 2014 weer ‘thuis’,
in Zandvoort. Dat was het moment waarop hij zich aanzette
tot het opschrijven van zijn belevenissen. In ‘Flitsen uit mijn leven’, een 180 pagina’s full colour
boekwerk met 65 verhalen en
circa 100 foto’s, krijgt de lezer een
aardige indruk van de persoon
Buwalda. Hij neemt geen blad
voor de mond en schuwt niet om

dat met iedereen te delen.
Het boek kost € 15 en is onder
andere te koop bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht.

Voorkant van het boek

Latin Band bij Jazz aan Zee
Bij café Het Juttertje, in strandpaviljoen Thalassa, speelt
komende zondag de Jaime Rodriguez Latin Band. Opzwepende latin, funk en dance is de muzikale basis van de vijf
talentvolle muzikanten die twee jaar geleden hun album
‘La Loma de la Cruz’ uitgebracht hebben.

‘Hall of Fame’ in
Zandvoorts Museum
Na de succesvolle tentoonstelling ‘Strand, vroeger en nu’
staat er van 21 augustus tot en met 4 oktober weer een
bijzondere tentoonstelling op de museumkalender van
het Zandvoorts Museum. Tweeëntwintig racehelden die
de 34 Grand Prix’s van Zandvoort wonnen, worden op een
voetstuk geplaatst in de Hall of Fame.
De Historische Grand Prix expositie ‘Van Bira tot Lauda’ komt tot leven in de tentoonstellingsruimte
van het museum. Het Zandvoorts
Museum werkt daarin nauw samen met Circuit Park Zandvoort
en veel ondernemers die diverse
arrangementen aanbieden. Het
thema, de Hall of Fame ‘Van Bira
tot Lauda’, laat spectaculaire
beelden zien van de 22 winnaars
waarvan een aantal meer dan 1x
de Grand Prix heeft gewonnen,
Jim Clark zelfs 4x. De openingstijden van het Zandvoorts Museum
zijn: van woensdag tot en met

zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Op 21 augustus om 16.00 uur
wordt de tentoonstelling geopend door oud-coureur Gijs van
Lennep en speaker van het circuit
Rob Petersen.

Parade
De jaarlijkse spectaculaire parade Historic Grand Prix is op 29
augustus om circa 19.00 uur en
doet dan ook het centrum van
Zandvoort aan. Deze geweldige
rondgang mag u beslist niet missen! Zie ook
www.historicgrandprix.nl.

Column

Jaime Rodriguez

De bandleider van deze Nederlandse supergroep is de van
oorsprong Colombiaanse percussionist Jaime Rodriguez, een
van de toonaangevende muzikanten in de Nederlandse latin
jazz. Rodriguez groeide op in
Colombia en stamt uit een zeer
muzikale familie.
Na conservatorium in Colombia,
Spanje en Nederland te hebben
doorlopen, was hij sinds 1990
meer dan 10 jaar de muzikaal leider van het legendarische orkest
Rumbatá Beat Band. Sindsdien is

Jaime Rodriguez niet meer weg te
denken in Latin Nederland waar
hij een vaste gast is op radio en tv
en met al zijn opgedane ervaring
regelmatig terugkeert naar zijn
geboorteland voor optredens.
Line up: Jaime Rodriguez - percussie, Enrigue Firpi - drums,
José Lopretti - keyboards, Miguel
Montenegro - bas / vocals en
GerritJan Brinkhorst - sax/fluit. De
band begint zondag bij Thalassa
om 16.00 uur met spelen. Wees
erbij en vergeet uw dansschoenen niet!

Van de wereld
Een bloederige bomaanslag vlakbij een toeristische Hindoetempel
in Bangkok, Thailand. Het is al
tijden de manier om aandacht
te krijgen in politieke strijd.
Mensenlevens zijn daarin niets
waard, het gaat om lijken tellen.
De Chinese havenstad Tianjin
werd vorige week door een rampexplosie volledig in de as gelegd.
Een bizar lijkend oorlogsgebied
was het resultaat. De baas van
het bedrijventerrein nam het niet
zo nauw met de veiligheidsregels.
Vrouwen die in hun nagelstudio
en op de parkeerplaats van het
ziekenhuis waar ze werkten, door
hun exen zijn neergeschoten. Hoe
vaak worden onschuldige kinderen in zo’n drama meegenomen?
De juweliersvrouw van Goldies is
niet vervolgd omdat ze twee overvallers in haar winkel doodschoot.
De overvallers waren gewapend,
gingen meteen de confrontatie
aan en gebruikten buitensporig
geweld. De juweliersvrouw mocht
zich daar volgens de rechters tegen verdedigen. Niet meer dan
reëel lijkt mij. In Noord-Korea kun
je beter geen commentaar leveren, want dat is vicepremier Choe
Yong-gon duur komen te staan.
Hij werd geëxecuteerd omdat
hij kritiek had op het bosbeleid.
Voetballen met een egel, verminken van een paardenanus… soms
kan ik er met mijn hoofd gewoonweg niet bij. De wereld lijkt een
achtbaan, een soort droogtrommel. Hoe kunnen we in vredesnaam alles volgen, opnemen en
verwerken? Wanneer komt Mark
Tigchelaar met een vervolg op zijn
‘Lezen, weten en niet vergeten’?
Iets in de trend van ‘Lezen, weten
en juist vergeten’!
Misschien maar eens gaan buffelknuffelen bij boer Arjan in Son
en Breugel. Of naast de spiegel
van olifant Maurice gaan staan, in
DierenPark Amersfoort. En ieder
zijn eigen reflectie laten bekijken
in ‘t Rijk der Reuzen.
Thé Lau, hij kreeg enorme publiciteit tijdens zijn laatste strijd…
zijn ‘iedereen is van de wereld,
de wereld is van iedereen’ zal nog
lang blijven nagalmen. Letterlijk
en figuurlijk. We zijn allemaal een
product van de wereld. Maar van
de wereld zijn is ook volledig de weg kwijt zijn. Soms
zijn mensen niet meer te
volgen. Soms begrijp je ze
nog wel.

Mandy Schoorl

Scott Hamilton start
Jazz in Zandvoort
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OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?

Zomerse Bloemen !!!
Volop...

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Amati is een lieve maar wat terughoudende kater die, als hij je eenmaal kent, wel uit zijn schulp
komt en dan erg lief, schattig en aanhalig is. Hij kan
het goed vinden met soortgenoten mits deze niet
te dominant zijn want dan kruipt hij weg. Omdat
Amati heel veel last had van zijn gebit en zijn tandvlees steeds ging ontsteken is zijn gebit door de
dierenarts verwijderd. Hij is nu blij en pijnvrij en
kan zonder gebit prima leven!
Wie geeft deze lieverd een fijn huis?
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

• Balanceren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

• Reparaties
• Accu’s

www.autobedrijfzandvoort.nl

• Opslag banden

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

 023-5730962

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Groot onderhoud Zeeweg (N200)
De provincie Noord-Holland
start 24 augustus 2015 met
groot onderhoud aan de
Zeeweg (N200) in de gemeente
Bloemendaal. Weggebruikers
moeten rekening houden met
extra reistijd.
Aannemer Dura Vermeer voert in
opdracht van de provincie NoordHolland het groot onderhoud uit
aan de Zeeweg (N200). Tussen
de Kop van de Zeeweg en de
bebouwde kom van Overveen
wordt het asfalt vernieuwd. Ook
worden er aanpassingen gedaan
om de verkeersveiligheid te
verbeteren. De werkzaamheden
duren van 24 augustus tot en
met 28 oktober 2015.
Fasering
Om het verkeer tijdens de
werkzaamheden zoveel mogelijk
doorgang te bieden wordt in
fases gewerkt:
- 24 augustus t/m 28
augustus: Voorbereidende
werkzaamheden tussen 09.00
en 15.00 uur | verkeer wordt
langs het werkvak geleid

Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens
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- 31 augustus t/m 19 september :
Werk aan zuidelijke rijbaan |
verkeer over noordelijke rijbaan
- 20 september t/m 10 oktober :
Werk aan noordelijke rijbaan |
verkeer over zuidelijke rijbaan
- 12 oktober 05.00 uur t/m
19 oktober 05.00 uur :
Herinrichting rotonde |rotonde
en aangrenzend wegvak
afgesloten – omleidingsroute
voor gemotoriseerd verkeer
- 19 oktober t/m 28 oktober :
Asfalteren Kop van de Zeeweg
tussen 20.00 en 05.00 uur |
verkeer wordt om en om langs
het werkvak geleid
Informatie
Voor meer informatie zie:
www.noord-holland.nl/zeeweg.
Of bel met het provinciale
servicepunt Wegen en
Vaarwegen: 0800 0200 600
(gratis).
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Fysiotherapie bij etalagebenen,
gesuperviseerde looptraining
Na een stukje lopen komt pijn, kramp of vermoeidheid
in uw been opzetten. Steeds moet u even stilstaan om de
pijn te laten zakken. Klinkt dat bekend? Het kan wijzen op
claudicatio intermittens, beter bekend als ‘etalagebenen’.

Fysiofit in de Burg. Nawijnlaan

Tijdens het lopen hebben de
beenspieren meer zuurstof nodig
dan in rust. Zuurstof wordt door
de bloedvaten, de slagaders,
aangevoerd. Als u sneller loopt
of een heuvel opgaat, gebruikt
u meer zuurstof. De klachten
ontstaan doordat de slagaders
van het been vernauwd zijn.
Deze vernauwing zorgt voor
een verminderde aanvoer van
bloed en dus van zuurstof naar
de beenspieren. Daardoor krijgt

u pijn tijdens het lopen in uw
kuit, dijbeen of bil, afhankelijk
van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat komen
de spieren tot rust en wordt het
zuurstoftekort weer aangevuld.
De klachten nemen dan weer af.
Wat voor hart- en vaatziekten
in het algemeen geldt gaat ook
op voor etalagebenen: roken is
een grote boosdoener. Wie een
hoge bloeddruk, een te hoog

cholesterolgehalte in het bloed
of suikerziekte heeft, in combinatie met weinig bewegen, kan
eerder etalagebenen krijgen. De
pijn bij het lopen kan uw dagelijks leven behoorlijk verstoren.
Bovendien vermindert uw conditie als u door uw klachten minder
beweegt.
FysioFit Zandvoort is al enkele
jaren aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet
en kan u helpen die problemen
te verminderen. Zij doen dit
door gesuperviseerde oefentherapie / looptraining. Dat wil
zeggen: lopen, bewegen onder
begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Deze
vorm van therapie is heel effectief. Woensdag 9 september
organiseren zij voor alle mensen met etalagebenen de eerste
ClaudicatioLoop van Zandvoort:
‘Rondje HIK’. Wilt u meedoen? U
kunt zich aanmelden via: praktijk@fysiofit-zandvoort.nl of tel.
5713333.
Kijk voor meer informatie over
etalagebenen op www.claudicationet.nl of www.etalagebenen.nl.

Mindfulness cursussen voor iedereen
Pluspunt Zandvoort heeft verschillende Mindfulness cur-

Speciaal voor de deelnemers
die de Starters cursus hebben
gevolgd of voor mensen met
al enige ervaring op het gebied
van meditatie, yoga of mindfulness, is er ook een Vervolg cursus
en die start op 1 oktober.

Om de oefeningen dusdanig te
onderhouden dat men steeds
gemakkelijker leert om ze eigen
te maken in het drukke dagelijks
leven, is de Mindfulness GROEP
opgericht. Onder begeleiding
van Rick Shamier kan men elke
week een uurtje samenkomen.
Tijdens deze bijeenkomst doet
de groep oefeningen die men in
het vervolg van die week zelf kan
bijhouden. Op deze manier kan
men Mindfulness ‘a way of living’
maken.

Daarnaast biedt Pluspunt ook de
mogelijkheid om Mindfulness
een manier van leven te maken.

Meer informatie via Hella Wanders, tel. 5740330 of mail: cursus@pluspuntzandvoort.nl.

sussen. Op 2 oktober begint er een nieuwe Starters cursus.
Vanaf het begin neemt begeleider Rick Shamier de cursisten mee in oefeningen, die helpen om meer ontspannen
in het leven te staan.
Rick Shamier is mindfulness trainer en NLP-coach. Vanuit holistische visie begeleidt hij mensen
in hun persoonlijke groei. Al jaren geeft hij mindfulness in de
regio Zuid-Kennemerland. Met
veel succes heeft hij het afgelopen voorjaar een grote groep
deelnemers begeleid in het ontspannen met Mindfulness bij
Pluspunt.

Succesvolle wandelgroep
nu ook in Zandvoort!
Wandelen stimuleert
positief denken, ontspant,
stimuleert, en maakt fitter.
“We verzamelen elke maandag om 9.15 uur bij Kontext, Flemingstraat 9, aan de achterkant van Pluspunt,
bij het speeltuintje. Iedereen vanaf 18 jaar kan meewandelen,” aldus Annelies Veerkamp, maatschappelijk
dienstverlener bij Kontext. “Tijdens het wandelen is er
ruimte voor een goed gesprek en tegelijkertijd maak
je kennis met andere buurtbewoners. En je ontdekt de
omgeving waarin je woont!”
De Wandelgroep is bestemd voor mensen die klachten
hebben en graag in beweging willen komen. “Je kunt
denken aan somberheid, stress, lichamelijke klachten.
Maar we hebben ook wandelaars die geen invulling
kunnen geven aan hun dag, of die maar een klein kringetje van mensen om zich heen hebben. Onderzoek
heeft uitgewezen dat wandelen energieker en fitter
maakt, zorgt voor een betere conditie, depressieve gevoelens vermindert, ontspant, stimuleert tot helder nadenken en positiever en blijer maakt. In Haarlem draait
de Wandelgroep al een tijdje en van mijn collega hoor
ik dat het echt zo is. Na verloop van tijd gaan de deelnemers zich beter voelen. De Wandelgroep is op 10 augustus gestart en loopt elke week, weer of geen weer.
Soms, in de vakanties, wordt wel eens een maandag
overgeslagen. Er wordt ongeveer een uur gewandeld
in een recreatief tempo, dat iedereen bij kan houden.
Voor meer informatie en aanmelden:
zie www.kontext.nl
Bellen of mailen met Annelies kan ook:
telefoon 06 81093039 – aveerkamp@kontext.nl
Kontext, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Wijksteunpunt OOK Zandvoort (achterzijde)
Flemingstraat 9, Zandvoort | Telefoon 023-5433203
Zandvoort@kontext.nl

Spreekuur voor al uw digitale vragen
De vrijwilligers van SeniorWeb Haarlem verzorgen bij
Pluspunt iedere 1e dinsdag van de maand tussen 10.00
uur en 12.00 uur een spreekuur met een open inloop. Veel
mensen hebben kleine vragen en problemen met het gebruik van hun tablet, laptop of smartphone.
Tijdens dit spreekuur zitten vrijwilligers klaar om de vragen met
u door te nemen en uitleg te ge-

ven. De toegang is gratis en u
hoeft zich van tevoren niet aan
te melden. Tevens is er iedere

maand een onderwerp dat kort
behandeld wordt. Via de website www.pluspuntzandvoort.nl
en www.ookzandvoort.nl wordt
het onderwerp aangekondigd.
Op dinsdag 1 september is er
tijdens het spreekuur om 10.30
uur een korte presentatie over
het nieuwe besturingssysteem
Windows 10.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 34 - 2015
Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 29 en
de verdere in week 29 door het college genomen besluiten
zijn in week 34 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort
Openbare vergadering op dinsdag 25 augustus 19.30 uur
tot 22.00 uur
Locatie: Het Pluspunt Zandvoort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Installatie raad door wethouder Bluijs
Verslag kennismakingsbijeenkomst
Presentatie activiteiten rond mantelzorg door Tandem
Korte Introductie Participatiewet
Presentatie project “ De verbeelding”
Rondvraag

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- C. Huygenstraat 16, plaatsen dakkapel, ingekomen 07 augustus 2015, 2015-VV-130.
- Haltestraat 56a, onderhoudswerkzaamheden achtergevel,
ingekomen 10 augustus 2015, 2015-VV-131.
- Willemstraat 6, kappen boom voorzijde woning, ingekomen
27 juli 2015, 2015-VV-132.
- Vinkenstraat 8, uitbreiden en verbouwen woning, ingekomen 11 augustus 2015, 2015-VV-133.
- Max Euwestraat 68, uitbreiden schuur, ingekomen 11 augustus 2015, 2015-VV-134.
- L’Amistraat 17, plaatsen tuinscherm voor de duur van vijf jaar,
ingekomen 11 augustus 2015, 2015-VV-135.
- Locatie Kamerlingh Onnesstraat 2-6, verzoek afwijken bepaling bestemmingsplan voor tijdelijk opslag strandhuisjes &
units strandpaviljoens, ingekomen 12 augustus 2015,
2015-VV-136.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Verzonden omgevingsvergunningen

Openingstijden Centrale Balie

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

14
14

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Zandvoort:
- Poststraat 9, aanbrengen dakterras t.h.v. 2e verdieping,
verzonden 07 augustus 2015, 2015-VV-114.
- Locatie Zandvoort, sectie A, nr.:4458 in Amsterdamse Waterleidingduinen, vervangen
duiker, verzonden 10 augustus 2015, 2015-VV-122.
- Thorbeckestraat 11/13, kappen twee bomen, verzonden 12
augustus 2015, 2015-VV 100.

U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Bezwaarschriften

Openingstijden begraafplaats

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Heeft uw zoon of dochter moeite om op gewicht te blijven of is hij/zij echt te zwaar?
Dan is aanmelden voor Family Fit! een goed idee. Family Fit! is een programma voor
jongeren tussen de 12 en 18 jaar met overgewicht. Het programma duurt drie maanden
en omvat naast een uitgebreid sport- en beweegaanbod coaching op het gebied van
voeding, bewegen en gedrag.

Naast sport en bewegen kent de
aanpak groepssessies voor jon
geren, de ouders en op de indivi

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!

Omgevingsvergunning verleend

Programma voor jongeren met overgewicht

De deelnemende jongeren volgen
een gevarieerd en uitdagend fit
ness programma en maken daar
naast kennis met verschillende
(team)sporten. Binnen het totale
beweegprogramma staat plezier
voorop.

Centraal telefoonnummer

duele gezinnen gerichte begelei
ding. Diverse coaches gaan met de
jongeren en gezinnen kijken naar
hun gedrag en gewoonten o.a. ten
aanzien van voeding en bewegen
en hen begeleiden naar een ge
zondere leefstijl. Family Fit! is ge
richt op een duurzame, sportieve
en gezonde leefstijl en het terug
dringen van overgewicht. Hierbij is
niet alleen aandacht voor de deel

nemers, maar voor het hele gezin.
In september start een nieuwe
groep. Aanmelden kan nu. Spor
service HeemstedeZandvoort is
een van de initiatiefnemers. Voor
meer informatie en aanmelden
kunt u contact opnemen met
Joyce Möhringer van Sportservice
Haarlemmermeer: jmohringer@
sportservicehaarlemmermeer.nl.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

Van der Aar geselecteerd
voor het WJK in Lima
Imke van der Aar, spelend voor de eredivisie badmintonvereniging Velo, heeft afgelopen week een eervolle uitnodiging van bondscoach Robbert de Keijzer ontvangen
om deel te gaan nemen aan het Wereld Jeugd Kampioenschap (WJK) badminton. Dit fantastische evenement zal
plaats vinden van 4 tot en met 15 november in Lima, de
hoofdstad van Peru.
Het toernooi voor landenteams
wordt gespeeld van 4 t/m 8 no
vember. Een week later volgt
van 10 t/m 15 november het
individuele toernooi. Verleden
jaar was Van der Aar tijdens het
WJK in Malaysia geëindigd bij

de laatste 32 in het gemengd
dubbel. Als voorbereiding zal
het Nederlands jeugdteam
nog gaan deelnemen aan
toernooien in Duitsland (au
gustus), België (september) en
Denemarken (oktober).
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Wielrennen

Zeilen

Snelle Eneco Luchterduinen race
Tijdens de Tweedaagse van Zandvoort werd afgelopen zaterdag de Luchterduinen race afgewerkt. Het evenement
wordt door de Watersportvereniging Zandvoort georganiseerd en is in feit de opvolger van de klassieker ‘Rondje
REM-eiland’, dat jaren op de agenda heeft gestaan en wereldwijd belangstelling genoot.

aan het bouwen is: de Eneco
Luchterduinenrace.

De Zandvoortse junior en beloftevolle wielrenner Jesper
Zaterdag was het ideaal weer
voor een pittige zeilwedstrijd.
Even na 12.00 uur werden de
boten weggeschoten. Omdat de
wind noordwest was gebeurde
dat met de boeg richting zee en
dat is toch wel een beetje een
vreemd gezicht. De overheersende windrichting hier is zuidwest en dan kan er langs de kust
gestart worden, nu eens een keer
niet. De condities waren perfect.
Met windkracht 5 had iedereen
voldoende wind en werd het een
mooie en vooral heel snelle race,
die zonder noemenswaardig problemen verliep. De KNRM en de
diverse reddingsbrigades hoefden nauwelijks in actie te komen.

Uitslag:
Start van de zeilrace | Foto: Rob Bossink

Toen Rijkswaterstaat het oude
zendeiland af had gebroken,
was er duidelijk behoefte voor
een nieuwe langeafstandsrace
vanuit de Zandvoortse kustlijn.
Het werd in eerste instantie de

race naar de NAM-boei, die later
door Eneco geadopteerd werd
en vernoemd werd naar het
windmolenpark Luchterduinen
dat de energiereus voor de kust
van Zandvoort en Noordwijk

Klasse TR >108: 1 Dick Ganseman/
Jente Hoving-v.d. Ploeg; 2 Herman
Schouten/Anita Strooker; 3 Henk
de Boon/Charlotte de Boon.
Klasse TR tot en met 108: 1 Oscar
Zeekant/Karel Begeman; 2 Sanne
Wieringa/Thomas de Jong; 3 Ad
Noordzij/Abel Blauw.

Voetbal

SV Zandvoort imponeert allerminst
Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft tijdens de tot nu
toe gespeelde wedstrijden in de aanloop naar de competitiestart, allerminst kunnen imponeren. De club heeft,
voor zover bekend, nog steeds de ambitie om naar de 2e
klasse te promoveren. Vorig jaar lukte dat op een haar na
net niet. De selectie is groot maar sterk oogt het elftal van
trainer Laurens ten Heuvel tot nu toe nog niet.
De reeks oefenwedstrijden
behelsden er drie voor de jaarlijkse Haarlems Dagblad Cup
en een oefenwedstrijd tegen
het zaterdagelftal van eredivisionist Ajax. De wedstrijden
om de HD Cup worden door de
trainers in de regio meestal als
oefenwedstrijden beschouwd,
net als die om de KNVB-beker,
die nog gaan komen.
De eerste wedstrijd, tegen de
Ajax-amateurs, werd met 1-7
verloren. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de Zandvoortse
voetballers nog maar net aan
de trainingen waren begonnen
en Ajax, dat aan het einde van
het vorige seizoen degradeerde uit de Top Klasse naar de
Hoofdklasse, wil zo snel mogelijk terug. Ajax heeft een aantal

aanwinsten aan zich kunnen
binden en stelde een nieuwe
trainer aan. Het toernooi om
de HD Cup is een ander verhaal.

HD Cup
In de HD Cup had Zandvoort
geloot tegen United/DAVO,
DSOV (beide zondag 3e klasse)
en IJmuiden, een tegenstander in de reguliere competitie.
United/DAVO was met 4-2 te
sterk voor onze plaatsgenoten
en DSOV wist met 1-4 te winnen
op het Zandvoortse kunstgras.
IJmuiden daarentegen speelde
in sportpark Duintjesveld tegen het tweede elftal van SV
Zandvoort. Het eerste speelde
toen bij EDO een toernooi en
de heren van het tweede kregen een kans om zich te bewijzen. Zonder overdrijven kan

Hoogste trede
voor Jesper Rasch

gesteld worden dat ze daar in
het geheel niet in slaagden.
Zandvoort kon afgelopen zaterdag na een ongelijke strijd
met 0-9 de kleedkamer weer
opzoeken en is daardoor uitgeschakeld voor de volgende
ronde van het toernooi om de
HD Cup.

Bekercompetitie
Komende woensdag, 26 augustus, speelt SV Zandvoort
om 19.30 uur thuis de eerste
wedstrijd om de KNVB-beker.
Tegenstander is Assendelft,
dat in de 2e klasse A op de
zondag speelt. Drie dagen
later, zaterdag 29 augustus,
moet Zandvoort naar Wijk aan
Zee om de plaatselijke zondag
derdeklasser te bestrijden. Die
wedstrijd begint om 17.00 uur.
Zaterdag 5 september begint
voor de Zandvoorters om 14.30
uur de reguliere competitie
met een thuiswedstrijd tegen
de ‘buren’ van KHFC. Er is voor
Ten Heuvel en zijn assistent nog
veel werk te verzetten om het
eerste elftal de juiste richting op
te krijgen.

Rasch (17) heeft zaterdag weer eens van zich doen spreken. In de Ronde van Pijnacker voor junioren kwam hij als
eerste en solo over finish. Het was alweer de 3e keer dat
Rasch dit seizoen winnend over de meet kwam.

De hoogste trede voor Jesper Rasch

De junioren reden 60 kilometer
in Pijnacker. Een grote kopgroep,
met Rasch erbij, ontstond na 30
kilometer van de koers. Meteen
kreeg deze groep veel ruimte
van het peloton. “Ik reed in het
begin heel attent van voren en
sprong ook een aantal keer mee
met andere renners, waardoor ik
uiteindelijk in de goede ontsnapping zat”, zei Rasch na de finish.
De voorsprong ging van 40 seconden naar 25 seconden, maar
uiteindelijk haalde de groep met
de Zandvoorter het peloton, dat
compleet stil viel, in. Rasch: “We
zaten van MonkeyTown (zijn
ploeg, red.) met drie man in de
kopgroep. Dat we het peloton
op een rondje zetten was fantastisch en leuk voor het publiek.”
Zes ronden voor tijd moest het

peloton ‘afsprinten’ waardoor de
elf leiders zonder andere renners
hun koers konden afmaken. “En
dan begint het tactisch te worden. Ik wachtte op het voor mij
juiste moment en sprong anderhalve ronde voor het einde
mee met een erg goede renner”,
weet hij. De negen andere renners twijfelden waardoor de
Zandvoorter meteen een groot
gat had.
Met veel snelheid uit de laatste
bocht versloeg de renner van het
MonkeyTown Cyclingteam zijn
medevluchter. Uiteindelijk had
Rasch een ruime voorsprong op
de nummer twee en was dit al
zijn derde criteriumoverwinning
bij de junioren. Wel moest hij,
voor het eerst, met iemand van
de dopingcontrole mee.

Adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.

Administratiekantoor
K. Willemse
ASN Vermaire Haarlem/Auto
Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Café Neuf
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Prvoincie Hoord Holland
Direct Account
Dorsman Assurantiën
Fysiofit Zandvoort
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service

Kontext
L. Paap medische hulpmiddelen
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem en Omstreken
Schroder Dansstudio
SKiP
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Swingsteesjun
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Wijzer
Zorg Service Zandvoort
15

Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie
Alles onder ÉÉN dak

www.hcz.nl

www.tandartszandvoort.com

Zelfs de artsen zijn
zeer actief om de conditie goed
op peil te houden
www.fysiozandvoort.nl
Thomsonstraat 1 Zandvoort • www.zorgservicezandvoort.com

Mededeling aan
alle inwoners
van Zandvoort
en omgeving

Op 28, 29 en 30 augustus 2015 zal op Circuit Park Zandvoort
het evenement

‘Historic Grand Prix’ plaatsvinden.

Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d. 4 februari
2011 afgegeven definitieve beschikking WM, informeren wij
u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde
UBO-dagen zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit
hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
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9

Wijk
In Oud-Noord
was het weer
2 dagen feest

15

GP
Museum ademt
nostalgie van
Grand Prix

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Feest

23

Golf

Open dag luidt
jubileumfeest
Buffalo’s in

Zandvoorter
kampioen van
Nederland

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Paalzitten als protest tegen
windmolens in het zicht

Maxim Gazendam is
Europees kampioen

Vanaf vandaag, donderdag 27 augustus, wordt er tien dagen lang tussen de strand-

De jaarlijkse zandsculpturen zijn niet meer weg te

paviljoens Thalassa en Ahoi zichtbaar geprotesteerd tegen de plannen om windmo-

denken uit Zandvoort. Tijdens het EK 2015 is de Ne-

lenparken nog dichter bij de kust te plaatsen. Dat zou volgens minister Kamp goed-

derlandse deelnemer Maxim Gazendam zowel door

koper zijn dan verder op zee. Prominente en minder prominente kustbewoners zullen

de jury als door het publiek tot winnaar gekozen.

om de beurt een zes uur durende wake houden op een platform dat aan een 14 meter
hoge paal is bevestigd. De actie wordt ook gesteund door Noordwijk en Katwijk.

Maxim Gazendam legt de laatste hand aan zijn kunstwerk | Foto: Rob Bossink

thema ‘Van Gogh en Tijdgenoten’
duidelijk herkenbaar is.

door Nel Kerkman

Voor het paalzitten wordt een 14 meter hoge paal geïnstalleerd

De stichting Vrije Horizon, de
stichting Verzet Windmolens en
het Bewonersplatform Leefbare
Kust maken zich samen met Huig
Molenaar van Thalassa grote zorgen en daarom willen zij tijdens
deze actie 50.000 handtekeningen verzamelen. Deze worden
dan aan de Tweede Kamer overhandigd, die deze windmolenparken rond half september gaat
behandelen.

Er is maandag gestart met het
plaatsen van de fundering voor
de stalen paal die later in de
week is geïnstalleerd. Op 14
meter hoogte kan donderdag om 12.00 uur de eerste
‘paalzitter’ zijn protest laten
zien. Niet geheel toevallig
zal dat Molenaar zijn, de ras
Zandvoorter die dit plan heeft
bedacht. De stalen paal is
geplaatst op de laagwaterlijn

tussen de paviljoens Thalassa
en Ahoi. De marathonzitting
loopt 24 uur per dag, en zal
op zondag 6 september met
een ‘sundown’ evenement
afgesloten worden. Veel landelijke media, waaronder radio,
televisie en schrijvende pers,
besteden aandacht aan deze
actie.

Vervolg op pagina 3

Nieuwe club
van kunstenaars
heet ZAND
ZANDVOORT

‘Altijd leuk
die afsplitsingen
in verenigingen.
Als het maar geen
LOS ZAND wordt’

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

Sinds 2011 organiseert Zandacademie WSSA in Zandvoort het
Kampioenschap Zandsculpturen.
In het eerste jaar een NK en inmiddels dit jaar al voor de vierde
keer een EK. In het begin van de
opbouw zat het weer niet mee,
de carvers moesten zelfs een dag
verstek laten gaan vanwege de
regen. Daarna werd er keihard gewerkt om de verloren tijd in te halen. Ondanks de kleine vertraging
mag het resultaat er zijn. De zandkunstenaars uit Spanje, Ierland,
Oekraïne, Rusland, Tsjechië,
Engeland en Nederland vormden uit een berg rivierzand de
allermooiste creaties waarin het

Vervolg op pagina 3

HEEFT U RECHT
OP EEN GRATIS
(ZONNE)BRIL OF LENZEN?
WIJ KIJKEN HET GRAAG
VOOR U NA EN DIENEN
DESGEWENST UW
DECLARATIE VOOR U IN!
Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588
Als eerste op de hoogte van het gemeentenieuws?
Volg ons op twitter:
www.twitter.com/Zandvoortaanzee
Gemeente Zandvoort
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BEDANKT!
Enige en algemene kennisgeving
Je moeder is je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
Met veel plezier genoot zij van de kleine dingen
in het leven. Rustig is ingeslapen, op 88-jarige leeftijd,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma

Lena Zwemmer - Oskam
weduwe van Jan Zwemmer sinds 6 juli 2000
18 juni 1927
24 augustus 2015
Joke en Dick van Zon †
Marianne en Ton Visser
Cock en Hellen Zwemmer
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Waterstanden
Z U I D S T R A N D

Familie, vrienden, buren en
kennissen voor alle kado’s,
mooie kaarten en bloemen
voor mijn 50ste verjaardag

J U S T

A S I A N

F O O D

|

B E A C H

H I D E

A W A Y

Amazing Mondays by..
14 september
21 september
28 september
5 oktober

Mark Effern (en ouders)

Noor
Evi
Mr & Mrs
Parels

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 19h00
By reservation only...

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn

AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

AUG/ SEPT

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

HOOG

Laag

HOOG

Laag

HOOG

W

A

T

E
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27 01.59 1 0 . 2 6 14.35 2 2 . 5 0
28 02.55 1 1 . 1 5 15.21 2 3 . 4 6
29 03.40 1 2 . 1 4 16.07
30
0 0 . 2 0 04.23 1 4 . 2 6
31
0 0 . 4 5 05.05 1 5 . 2 0
1
0 1 . 2 5 05.48 1 6 . 0 6
2
0 2 . 1 5 06.33 1 6 . 4 6
3
0 2 . 5 9 07.19 1 5 . 1 5

16.47
17.30
18.15
18.58
19.46

Onze dank gaat uit naar Schoterhof afd. Zeester,
voor de liefdevolle verzorging van onze moeder.
Correspondentieadres:
C.G. Zwemmer
IJsbrand de Jongstraat 14
2041 GN Zandvoort

85x50 mm

Onze moeder en oma is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort,
alwaar geen bezoek.

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
tel.: 023 - 532 60 13

www.troupin.nl

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag
31 augustus om 11.15 uur in de aula van Crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis
(Velsen).

100% Scout

Ko Luijkx
Ko was vele jaren een zeer betrokken lid
van het Scouting Labelkampeerterrein Het
Naaldenveld in Bentveld.
Wij bewaren hele fijne herinneringen
85x124aan
mm
Ko. Hij bracht altijd overal kleur in.
Het Naaldenveldteam wenst de familie veel
sterkte toe.

Graag willen wij iedereen bedanken
die zo met ons heeft meegeleefd
na het overlijden van

Ab Hulst
door persoonlijk afscheidsbezoek,
kaarten, bloemen en telefoontjes.

Wij hebben dat zeer gewaardeerd.

Het was een grote troost voor ons.
Jenny Hulst en familie

2

tel.: 023 - 532 60 13
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

www.troupin

Hollandse garnalencocktail
of
Steak tartaar

85x50 mm

Bedroefd, maar wetende dat het zou komen
en zo goed is, hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Iedere dag
geopend voor
72x50 mm
ontbijt , lunch en diner
Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
Drie gangen

❖
Filet mignon
Overlijden
melden?
ossenhaas met warme
knoflooksaus
Wij
of zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.:
023 - 532 60 13 www.troupin
Heilbotfilet met kreeftensaus
72x50 mm

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Ineke
tel.: 023Smit
- 532 Uitvaartverzorging
60 13 www.troupin.nl
Liefdevol en betrokken

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.
A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

Even voorstellen...
Guy Troupin
Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met
mijn professionele team altijd voor u klaar.

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

❖
Petit grand dessert
Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Colofon

72x100 mm

Even voorstellen...

Guy
Troupin
Verschijnt iedere donderdag en
wordt
gratis
huis-aan-huis bezorgd in heelEigenaar
Zandvoort
en Bentveld!
van Troupin
Natuursteen en

Troupin
Na vele (nazorg)
Kantooradres: Hogeweg 30,
2042Uitvaartzorg.
GH Zandvoort
gesprekken met onze klanten besefte
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten m
asbestemm
Overige dagen op afspraak. Iedereen heeft recht op een waardig afscheid wa
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen i
en wensen
van de nabestaanden. Om dit mogelijk te
Advertentie acquisitie: Ronald
Arnoldt:
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geope
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer.
de mogelijkheid om alles op het gebied van uitv
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167hier
- ingrid@zandvoortsecourant.nl
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta sam
Bladmanager: Gillis Kok mijn professionele team altijd voor u klaar.
dan gedenkmonumenten
Openingstijden: maandagbieden
en dinsdag
09.00 - 17.00 uur. en

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Overlijden
melden?
Centrale redactie: Joop van
Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaa
Vormgeving: IR Design Zandvoort
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupi

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Vervolg pagina 1 - EK Zandsculpturen

Nieuwe kunst- en
cultuurgroep ‘ZAND’

Column

Onlangs hebben de beeldende kunstenaars Donna Corbani en René de Vreugd van Arvee Art het initiatief genomen om samenwerking te zoeken voor een nieuwe
kunst- en cultuurgroep voor en door beroepskunstenaars
in Zandvoort. ZAND heet de groep en het doel is om cremaat te bevorderen en te verrijken.

Winnaar Maxim Gazendam uit Nederland

De winnaar van 2015 Maxim
Gazendam gebruikte de laatste
woorden van Van Gogh ‘La tristesse durera toujours’ op een
sublieme wijze. De voorkant
van het sculptuur maakt de
bezoeker nieuwsgierig naar de
andere kant, waar het kamertje
van Vincent van Gogh te zien is.
Het juryrapport gaf aan: ‘het 3D
schilderij lokt je de sculptuur in’.
Verder roemt de jury de perfecte
afwerking.
De jury, bestaande uit Liesbeth
Challik, Kitty Warnawa, Gillis Kok,
Frank Stolk en Eric Zwemmer,
kwam uit op een gedeelde
tweede plaats voor de Ier Fergus
Mulvany en de Brit Baldrick
Buckle. Volgens de jury had de
sculptuur van Mulvany een herkenbare eigen stijl en zou zomaar
uit brons of marmer kunnen zijn.
De sculptuur van Buckle had volgens het rapport een sterke vertaalslag naar het heden en had
een hele sterke boodschap.
De nieuwe kampioen ontving uit
handen van wethouder Cultuur
Gert-Jan Bluijs een fraaie glazen
boekwerk van glaskunstenaar
Joek van Draanen en de an-

dere twee winnaars ontvingen
een kleinere versie daarvan.
De Publieksprijs, een keramiek
kunstwerk van Sarah Michael,
ging ook naar Gazendam. De
Nederlander kan terugkijken
op een bijzonder succesvol jaar,
want in juni won hij ook al het
NK in Sneek.

Zandsculpturenroute
Vijf van de zeven zandsculpturen zijn te vinden op het
Badhuisplein. Verder staat op
het Gasthuisplein en op het
Kerkplein een schitterende
zandsculptuur die beslist aandacht verdient. Naast de wedstrijdsculpturen zijn verschillende kleine sculpturen te
bezichtigen: bij hoofdsponsor
Holland Casino en verder bij
VVV Zandvoort, Sheila’s Brunch &
Borrel (Haltestraat 32), Kaashuis
Tromp (Grote Krocht) en in de
bibliotheek van Zandvoort. Ook
bij minder weer is een bezoek de
moeite waard, want de sculpturen zijn vanwege het gebruik
van speciaal en bespoten sculptuurzand bestand tegen weer
en wind. Tot en met november
zijn de zandsculpturen gratis te
bewonderen.

Cartoon - Hans van Pelt

Het logo van de nieuwe kunstgroep ZAND

door Nel Kerkman

De initiatiefnemers Corbani en
De Vreugd hebben beiden vele
jaren ervaring binnen het internationale kunstcircuit. Zo organiseerden zij in 1997 gezamenlijk
de eerste Open Atelier Route in
Zandvoort. Vandaar dat dit het
eerste kunstevenement van
ZAND wordt; aan de inmiddels
bekende jaarlijkse atelierroute
wordt een nieuwe invulling gegeven.

Art Walk
Op 3 en 4 oktober kunnen kunstliefhebbers kennismaken met de
atelierroute nieuwe stijl genaamd
Art Walk 2015. Professionele
kunstenaars van alle disciplines
tonen hun nieuwste werken en

ook galeriehouders, kunsthandelaren en beheerders van expositieruimtes zijn dan aanwezig.
Inmiddels hebben al diverse
Zandvoortse kunstenaars zich
enthousiast aangemeld bij
ZAND. “Er is ruimte genoeg
voor twee kunstverenigingen in
Zandvoort (BKZ en ZAND, red.),
het is zeker niet de bedoeling
elkaar als concurrenten te zien.
Verder zijn wij op zoek naar
werkenden en/of professionals
in de creatieve sector om samen
ideeën uit te wisselen, te netwerken, te borrelen, te praten over
kunst en cultuur en om ons fraaie
dorp te verrijken met interessante evenementen”, zegt Corbani.
Meer informatie is te verkrijgen
via zand@corbani.com.

Vervolg pagina 1 - Paalzitten tegen windmolens
De 50.000 handtekeningen worden door herkenbare mobiele
teams op het strand en in het
dorp verzameld. De handtekeningen dienen om de Tweede
Kamer te overtuigen dat de turbines beter en sneller gerealiseerd kunnen worden achter de
horizon op de locatie IJmuiden
Ver, dat 60 km uit de kust ligt.
Dit alternatief biedt voldoende
capaciteit om de doelstellingen
voor duurzame energie tijdig te
realiseren en kost per inwoner
niet meer dan € 0,70 op jaarbasis. Bestaande windmolenparken
uitbreiden richting de kust, zoals
de bedoeling van minister Kamp
is, kost vele malen meer per inwoner.

van Zandvoort, Noordwijk en
Katwijk ook een 6 uurs wake
zullen houden. Vier wethouders
hebben zich in ieder geval al
aangemeld. Voor Zandvoort is
dat wethouder Gerard Kuipers.
Uit Katwijk zal één wethouder acte de présence geven en
uit Noordwijk komen er zelfs
twee. Ook een aantal bekende
artiesten hebben zich aangemeld.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de burgemeesters

Zandvoort wordt wakker, het is
één minuut voor twaalf!!

Hulp kan altijd gebruikt worden,
bijvoorbeeld voor het handtekeningen verzamelen. Mocht
u zich aan willen melden, dan
kan dat via Esther Janssen, tel.
06-25560818 of e-mail: ejanssen.
ci@gmail.com.

… meldt de herfst zich langzaam aan. In de tuin zijn de
spinnen aardig actief en bouwen op de onmogelijkste
plekken hun spinnenwebben.
Meestal zo dat je er net met
je gezicht in loopt. Brrr! In de
winkels is de zomercollectie
verwisseld voor de herfstmode. Met een ding ben ik blij dat
de herfst in aantocht is: een
nieuw tv-seizoen staat voor
de deur. Eindelijk geen herhalingen meer. De strijd om de
kijker begint, lees ik in de gids.
Ik ben benieuwd welke troef er
wordt ingezet om de kijker te
verleiden.
Ook de strijd om de windmolens te verzetten is hernieuwd.
Op een ludieke wijze geeft Huig
Molenaar sr. aan dat Zandvoort
er klaar mee is. Tien dagen lang
kunnen bekende en onbekende personen protesteren tegen
het vernachelen van de horizon. Zet deze ondingen maar
heel ver op zee. Het enige wat
je als tegenstander moet doen
is op een hoge paal gaan zitten. Zes uur lang, ik geef het je
te doen. Er zijn minstens 40 liefhebbers nodig. Daar zal mijn
naam niet tussen staan. Maar
ik verwacht toch minstens dat
politiek Zandvoort paal gaat
zitten. Sowieso iemand van
de VVD en/of CDA. Misschien
de jonkies van deze partijen?
Dit keer geen woorden maar
daden.
Of is de politiek al bezig met
zijn eigen strijd? Op 8 september begint het theater
met een lach en een traan
in het raadhuis. De strijd om
de toekomstige kiezer gaat
beginnen! In het zomerreces
zijn sommige partijen al aardig in de pen geklommen.
Zij bestookten het college
met pittige vragen over de
horeca, bomen bestand, The
Spot, het Joods monument.
Opmerkelijk vind ik dat met
het indienen van de vragen de
PvdA en SZ het erg eens met
elkaar zijn. Na jaren tegenover
elkaar te hebben gestaan, met
zelfs een splitsing naar de SP,
is nu ‘samen sterk’ het motto.
Ik ben benieuwd hoelang deze twee-eenheid
duurt. Om hun goede wil
te tonen zal paal zitten
misschien een optie zijn!

Nel Kerkman

atieve krachten te bundelen en het kunst- en cultuurkli-
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Evenementenagenda
 AUGUSTUS  SEPTEMBER 
28-30 Historic Grand Prix

Circuit Park Zandvoort

29
MMX

PIZZABAR

ITALIAN TAPAS
LA VITA È BELLA!

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS
ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

weekmenu

Rilette van eend met cornichons en toast
Pasta vongole
Limoncello trifle

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

HALTESTRAAT 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

Grand Prix Parade

Historische racewagens door het
centrum, aanvang 19.00 uur

29

Muziekfestival

29

Swingsteesjun

Raadhuisplein, 20.00-00.30 uur

Dansfeest 25+ bij De Haven van
Zandvoort, 17.30-00.00 uur
SEPTEMBER

10-13 KLM Open

Intern. golftoernooi op
Kennemer Golf Club

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
27 augustus t/m 2 september

BINNENSTEBUITEN (NL)

Ex-lease computers
Dit zijn gebruikte oftewel tweedehands computers
van zakelijke topkwaliteit afkomstig uit de lease.
HP DC7800 Dual Core / 2Gb / 80 Gb HD
Inclusief 3 maanden volledige garantie op het systeem

Bel voor meer info: 06-38228033
info@arrow-telecom.com

WEEKAANBIEDING
Sharing Plate
Verschillende gerechtjes op een schaal,
gezellig om te delen.

voor maar € 14,95
Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

WO 13.30 U.

MINIONS (3D/NL)

ZA/ZO 13.30 UUR EN WO 15.30 UUR

SPANGAS IN ACTIE

➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO 15.30 UUR

JURASSIC WORLD (3D)
DO T/M DI 19.00 UUR

DE REUNIE

DO T/M DI 21.30 UUR

CINEMA NOSTALGIE:
FUNNY LADY

Tuincentrum

MET BARBRA STREISAND
DI 13.30 UUR

Najaarsbeplanting
Calluna – Heide – Bosviolen
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

FILMCLUB:
WOMAN IN GOLD
openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

HELEN MIRREN KLAAGT OOSTENRIJK AAN
WO 19.30 UUR
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Gezellige rommelmarkt in Oud Noord
Afgelopen zaterdag was er in Oud Noord weer een super

Kinderspelen

rommelmarkt met zeer veel kramen en natuurlijk veel

Ook zondag was het gezellig druk met sportende en genietende jeugd op de speciale kinderspeeldag. Van het ene
springkussen naar de andere
buikglijbaan. Allerlei leuke en
aantrekkelijke speelattributen
werden uitvoerig getest en geprobeerd. Net als op zaterdag zat
het weer opnieuw goed mee, het
kon niet beter.

spullen te koop. Net als andere jaren waren ook hier weer
vele kooplieden uit deze buurt actief.

Drukte op de rommelmarkt in Oud Noord

In de vroege ochtend vanaf
07.00 uur tot rond 14.00 uur
was het uitermate gezellig in de
straten van Oud Noord. Velen
waren op de aankondiging
afgekomen om rond te kijken
en zeker ook om te zoeken naar
een leuke aankoop. En natuurlijk werkte ook het zonnige

weer heel goed mee voor een
vlekkeloze verkoop van allerlei
leuke producten in de zomerse
verkoopstands. Straten en een
plein vol met speciale aanbiedingen en enthousiaste verkopers
die het langskomende publiek
probeerden enthousiast te
maken.

De buurtbewoners van Oud
Noord kunnen weer terugkijken
op twee succesvolle buurtactiviteiten. “Namens het organisatiecomité buurtfeest Oud Noord wil
ik de volgende sponsoren bedanken: Café Keur, BP Commandeur,
de mobiele Poetscentrale, Rijschool Barry Paap, Nathalie’s
Haircare4You, Radio Stiphout,
Woonstichting de Key en de
gemeente Zandvoort voor de
financiële bijdrage die wij hebben mogen ontvangen. Hierdoor
is ons buurtfeest en voornamelijk de kinderspeeldag een groot
succes geworden”, aldus Bart
Botschuiver, een van de organisatoren.

Breikunstenaars breiden lichtkrant bij elkaar
De ‘breikunstenaars’, die wekelijks bij Pluspunt breien
voor een goed doel, hebben hun gespaarde euro’s besteed
aan een lichtkrant voor post Noord van de Zandvoortse
Reddingsbrigade (ZRB). Vorige week donderdag nam een
delegatie van de reddingspost het cadeau in ontvangst.

De dames van de breiclub overhandigen de lichtkrant

De breikunstenaars hebben menig uurtje gebreid en gehaakt

voor de gulle gave. Vaak wordt
in opdracht iets gebreid en dat

is heel divers. Een trui maar ook
bijvoorbeeld ‘pannenlappen’, en
alles wat er tussen zit, horen daar
zeker bij.
De breikunstenaars breien altijd
voor een zelf gekozen goed doel.
Telkens besluiten ze samen wie
of wat dat de volgende keer zal
zijn. Van de opbrengst van de
verkoop kon deze keer een voor
de reddingsbrigade zeer nuttige
lichtkrant worden aangeschaft.
“Grote dank voor deze lichtkrant
die zeer welkom is in onze post.
Wij bedanken alle breisters”, aldus een woordvoerder van de
ZRB. Een mooi initiatief van de
club die overigens nog plaats
heeft om een aantal dames (of
heren!) wekelijks in het wijkgebouw in Nieuw Noord te verwelkomen.

Nicolaasschool start taalklas
Door toename van het aantal vluchtelingengezinnen in
Nederland, dus ook in Zandvoort, ervaren basisscholen
steeds vaker dat zij leerlingen binnen krijgen die geen
Nederlands spreken. Op de Nicolaasschool ontstond
daardoor het initiatief om te starten met een taalklas voor
niet-Nederlands sprekende kinderen.
In samenwerking met de Internationale Taalklas in Haarlem is

de Nicolaasschool op 17 augustus
gestart met deze voorziening. De

kinderen, op dit moment zeven
in totaal, krijgen in de ochtend
woordenschat en (gesproken)
taal aangeboden door meester
Eric. De middagen brengen zij
door in hun eigen klas. Zo hoopt
het schoolbestuur deze leerlingen zo snel mogelijk een veilige
basis te bieden om zich te kunnen redden, zowel in ons land als
op school.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Cinema Nostalgie

Dinsdag 1 september presenteert Cinema Nostalgie de
film FUNNY LADY (1975) met
Barbra Streisand, James Caan
& Omar Sharif. De film is het
vervolg op Funny Girl. Funny
Lady is het tragische verhaal
over het tomeloze temperament van Fanny Brice en
songwriter Billy Rose tijdens
hun prachtige romance. De
film loopt over van schitterende nummers, een spetterende show en een top cast!
Bezoekers worden vanaf
13.00 uur ontvangen met
koffie/thee en cake, de film
start om 13.30 uur. Kosten: €
7,00 inclusief Belbus, zonder
belbus: € 6,00.

Wanneer is er sprake
van dementie?
Iedereen vergeet wel eens
iets; een naam, de titel van
een boek of een afspraak.
Daar hoeft men zich niet direct veel zorgen over te maken. Maar als het steeds vaker
voorkomt, of als er vanzelfsprekende zaken vergeten
worden, moet misschien de
vraag gesteld worden of er
meer aan de hand is. Over
dat onderwerp wordt gesproken op de eerste avond
van het nieuwe seizoen in
Alzheimer Café Zandvoort.
Miriam Houtzager, specialist
ouderengeneeskunde, legt
uit wanneer er sprake is van
dementie en hoe dat vastgesteld kan worden. Woensdag
2 september bij OOK
Zandvoort, Flemingstraat
55. Inloop 19.00 uur, aanvang
19.30 uur (tot 21.30 uur).

Laatste van 2015
Zaterdag 29 augustus vindt
het vierde en laatste strandfeest van Swingsteesjun
plaats bij De Haven van
Zandvoort. Samen met een
paar honderd generatiegenoten lekker uit je dak op een
zomerse mix van muziek uit
de jaren 80 tot nu. Om 17.30
uur wordt de lounge muziek
gestart en kan onder het genot van een saté buffet (vooraf
reserveren) of à la carte menu
een bodem worden gelegd
voor de avond. Om 19.00 uur
barst het feest los, einde 23.50
uur. Kaarten zijn in de voorverkoop nog te koop à € 10 bij
VVV Zandvoort en op www.
Swingsteesjun.nl. Aan de deur
zijn kaarten tot 18.00 uur ook
€ 10, daarna € 13. Meer informatie op www.swingsteesjun.nl
of bel 06-18938260.

Muziekpodium
Op zondagmiddag 6 september geeft het Zandvoorts
Mannenkoor in het Zandvoorts Museum een matineevoorstelling. De inloop is
vanaf 14.30 uur, de voorstelling begint om 15.00 uur. Wilt
u daar bij zijn? De kosten zijn
€ 10 en daarvoor krijgt u een
mooi programma, een kopje
koffie of thee bij binnenkomst
en een drankje in de pauze.
U kunt ook meteen kijken
naar de tentoonstelling van
de Historic Grand Prix: Hall of
Fame.

Taizé viering
Na een korte zomerse onderbreking gaan de Taizédiensten
weer van start. Op vrijdagavond 4 september is iedereen in de Protestantse kerk
welkom om de viering mee te
maken. Het thema is ‘dwaasheid in de ogen van God’ en
is n.a.v. Kor.3:18 2-3 daarbij
zijn er aangepaste liederen
en een stilte zoals het ook in
de diensten in het plaatsje
Taizé in Frankrijk gebruikelijk
is. Het inzingen is om 19.00
uur en de dienst is van 19.30
tot 20.00 uur. Na de viering is
er gelegenheid voor thee of
koffie. Iedereen is van harte
welkom.
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KIJKMOMENT BIJ ONDERSTAANDE HUURWONING!!!
Lorentzstraat 30
• Hoekwoning met oprit, garage,
4 slaapkamers, voor- en achtertuin

KIJKMOMEN
T
MAANDAG
31 AUGUSTU
OM 11:00 UU S
R!

en berging;

Heimansstraat 9
• Hoek met oprit, garage, 3 slaapkamers en
voor- en achtertuin met berging;

KIJKMOMEN
T
MAANDAG
31 AUGUSTU
OM 11:30 UU S
R!

• Voorzien van kunststof kozijnen met

• Voorzien van dubbel glas;

dubbel glas;

• Servicekosten ca. € 1,33 per maand;

• Servicekosten ca. € 1,33 per maand;

• Inkomenseis netto inkomen minstens € 2.790,=

• Inkomenseis netto inkomen minstens € 2.625,=

netto per maand;

netto per maand;

Huurprijs: € 930,= p/mnd
excl. nutsbedrijven/servicekosten

• Waarborg 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlakte ca. 108 m²

A.J. v/d Moolenstraat 27
• Tussenwoning met 3 slaapkamers en een
voor- en achtertuin;

KIJKMOMEN
MAANDAG 31T
AUGUSTU
OM 12:00 UUS
R!

Huurprijs: € 875,= p/mnd
excl. nutsbedrijven/servicekosten

• Waarborg 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlak ca. 86 m².

Linnaeusstraat 1D
• Ruime familiewoning met 6 kamers;
• Voorzien van dubbel glas;

KIJKMOMEN
T
MAANDAG
31 AUGUSTU
OM 12:30 UU S
R!

• Voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas;

• Servicekosten € 9,98 per maand;

• Servicekosten ca. € 1,33 per maand;

• Inkomenseis netto inkomen minstens € 2.550,=

• Inkomenseis netto inkomen minstens € 2.580,=

netto per maand;

netto per maand;

• Waarborg 1 maand brutohuur;

• Waarborg 1 maand brutohuur;

Huurprijs: € 860,= p/mnd
excl. nutsbedrijven/servicekosten

• Woonoppervlak ca. 70 m2.

Prinsesseweg 18A
• Ruim appartement met 2 balkons en
4 slaapkamers;

KIJKMOMEN
T
MAANDAG
31 AUGUSTU
OM 13:00 UU S
R!

• Woonoppervlak ca. 110 m² excl. balkon.

Huurprijs: € 850,= p/mnd
excl. nutsbedrijven/servicekosten

Uw actieve makelaar van Zandvoort!

• Verkeert in zeer goede staat;
• Voorzien van dubbel glas;
• Servicekosten € 40,98 per maand;
• Inkomenseis netto inkomen minstens € 3.090,=
netto per maand;
• Waarborg 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlak ca. 158 m² excl. balkon;

Louis Davidsstraat 15 • 2042 LS Zandvoort

Huurprijs: € 1.030,= p/mnd
inclusief parkeerplaats

Telefoon: 023-57 39 234 • www.greevenmakelaardij.nl

Center Parcs Park Zandvoort
is op zoek naar Medewerkers

Centrumschoonmaak
en

Zwembadschoonmaak
voor ongeveer 18 uur per week!
Als Medewerker Centrum-

Als Medewerker Zwembad-

schoonmaak zorg je ervoor

schoonmaak verricht je diverse

dat de centrale gebouwen

voorkomende en periodieke

van het park worden schoon-

schoonmaakwerkzaamheden

gemaakt en er netjes uitzien

in ons subtropisch zwembad en

voor onze gasten. Je werkt

zorg je ervoor dat de omliggen-

in wisselende diensten (vroeg

de ruimten schoon blijven en er

in de ochtend of ’s avonds)

netjes uitzien voor onze gasten.

en in het weekend van 6.00

Er wordt gewerkt in diensten

tot 14.00 uur.

tussen 06.00 – 10.00 uur.

Voor beide functies is het van belang dat je in Zandvoort woont of beschikking
hebt over eigen vervoer i.v.m. de vroege diensten.
Heb je oog voor orde en netheid en beschik je over een
goede lichamelijke conditie? Stuur je CV en motivatiebrief dan
naar werkenbijzandvoortaanzee@groupepvcp.com.
Voor vragen over deze vacatures kan je contact opnemen
met de afdeling HR via telefoonnummer 023 - 5741416.
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Live muziek op Raadhuisplein tijdens
rijdersparade Historic Grand Prix

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167

Het is nu al een niet meer weg te denken traditie tijdens het Historic Grand Prix weekend
op Circuit Park Zandvoort: de rijdersparade van Circuit Park Zandvoort naar het centrum
van Zandvoort. Velen beleven er onnoemelijk veel plezier aan en het is uniek in de
wereld! Komend weekend wordt ook weer een muziekfestival georganiseerd.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Rest van de week
ook wisselvallig
De rest van deze augustusweek verloopt ook wisselvallig en onder invloed van het relatief warme Noordzeewater kunnen de buien nog een extra impuls krijgen in onze Zandvoorste contreien.

De populaire band Bongomatik | Foto: Monique Baan

“Nergens anders in de wereld
wordt dit gedaan”, zegt COO
Erik Weijers van Circuit Park
Zandvoort. De bonte stoet van
historische raceauto’s rijdt komende zaterdag alweer voor
de vierde keer door de badplaats. De parade start om
19.30 uur vanaf het circuit om
een kleine 20 minuten later op
het Raadhuisplein te arriveren.
Op het centrale plein, waar de
auto’s ook passeren en samenkomen, zorgt een muziekpo-

dium voor een avondvullende
‘elk-wat-wils’ sfeer met een keur
aan artiesten.

Muzikaal programma
Bij een Historic Grand Prix hoort
natuurlijk passende live muziek.
Dit jaar staan maar liefst vier acts
geprogrammeerd. Om 19.00
uur wordt het spits afgebeten
door The Busquito’s. De band
is een van de meest gevraagde
Nederlandse acts bij onze oosterburen. Daarna is het de beurt aan

Wouter Kiers, die met zijn kwintet een mix van jazz, dance, rock
’n roll, funk en blues speelt. De
derde act van de avond is geheel
in stijl met dit historische evenement: het Bernard Berkhout
Swing Orchestra met zangeres
Mirjam van Dam. Na deze geweldige bigband wordt de avond afgesloten met Bongomatik, een
Nederlandse band die een mix
van luchtige Latin, energieke
pop en groovy jazz met een vette
knipoog speelt.

BKZ kunstenaars op (Man)pad
De Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) kozen dit
jaar om geen kunstroute in oktober te organiseren maar
gezamenlijk op tournee te gaan buiten de gemeentelijke
grens. Ze blijven wel in de buurt met hun overzichtstentoonstelling, want in het weekend van 5 en 6 september
is hun kunst te bewonderen in het naastgelegen dorp
Vogelenzang.
Op de tentoonstelling in het
prachtige landhuis ‘Huis Leyduin’
zijn de beste werken van 23 BKZ
leden geëxposeerd. Er worden
diverse kunstdisciplines getoond zoals schilderijen, sculp-

turen, objecten van moderne
tot fijne kunst. Het geheel zal
worden opgeluisterd door live
muziek, uitgevoerd door jonge
musici, acteurs en poëzie. De
meeste Zandvoortse kunste-

naars zullen aanwezig zijn om
hun getoonde werk toe te lichten.
Een expositie geschikt voor jong
en oud die u beslist niet mag
missen. De expositie zal op zaterdag 5 september om 11.00
uur officieel worden geopend
door een familielid van de bekende kunstenaar Dali. Zowel
zaterdag als zondag bent u tussen 11.00 en 17.00 uur welkom
in Huis Leyduin, gelegen aan de
Manpadslaan te Vogelenzang.
De entree is gratis.

Als we de laatste tien augustusmaanden bekijken valt direct op dat een lange stabiele
fase in die maanden bijna
onhaalbare kaart was. Steeds
stak de onvermijdelijke onstabiliteit weer de kop op.
Ook anno 2015 is de maand
augustus dus kennelijk niet
in staat om met een langdurige fase met mooi weer te
komen. De laatste grandioze
achtste maand beleefden we
in het jaar 1997. Na de dinsdagse buien was het op de
woensdag tijdelijk wat droger in West-Nederland. Op
donderdag vooral komt een
volgende regenstoring door
en ook op vrijdag zal het niet
droog zijn.
De zaterdag kan weer wat
beter zijn en de zondag zou
zelfs verrassend kunnen worden als vlak voor een nieuwe
depressie uit flink warme
lucht in onze richting komt.
Misschien kan het kwik dan
prompt doorschieten naar
hoogzomerse tot zelfs bijna
tropische waarden van rond
de 28 graden met ook de zon
er goed bij. Maar mogelijk
wordt zaterdag toch de betere dag en valt de zondag dan
wat tegen.
Het punt is dat Nederland
voortdurend in het grens-

Rode Kruis start nieuwe cursus EHBO
Op 21 september zal het Rode Kruis afdeling Zandvoort
weer starten met een nieuwe EHBO-opleiding. Eerste
Hulp Bij Ongelukken is nog steeds een belangrijke activiteit van het Rode Kruis. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat zij moeten doen als er een ongeluk
gebeurt of als er iemand niet lekker wordt.
In de cursus leert u hoe te handelen bij een bloedneus maar
wordt u ook geleerd om te reanimeren. In 12 avonden wordt

u opgeleid door bevoegde instructeurs. De lessen worden gegeven op de maandagavond, van
20.00 tot 22.00 uur, in het Rode

Kruis-gebouw aan de Nicolaas
Beetslaan. De kosten bedragen
€ 200, dat is inclusief boeken, materiaal en examengeld. Wie na de
cursus besluit zich in te zetten als
vrijwilliger voor de Zandvoortse
afdeling, krijgt het bedrag gerestitueerd. Bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een deel van
het cursusgeld sowieso vergoed.
Aanmelden voor de cursus kan bij
Martine Joustra, bij voorkeur via
e-mail: mejoustra@hotmail.com.

gebied blijft bivakkeren tussen de ronduit zeer warme
lucht boven het Europese
continent en de veel koelere
lucht ten westen van ons. Dit
maakt een neerslag- dan wel
temperatuur ver wachting
uiterst lastig. Drukgebieden
hoeven zich maar honderd
kilometer naar links of rechts
te verplaatsen of het scheelt
aanzienlijk in de temperatuur
of neerslagpatronen. Het gaat
dan echt om het verschil tussen 22 graden in de middag of
tegen de 30.
Op de langere termijn is het
weersverloop iets duidelijker
en neemt de kans op een wat
langere vrij droge periode
toe waarbij de temperatuur
op een lager plan uitkomt.
In de middag wordt het zo
rond de 20 graden in ZuidKennemerland en dat is heel
normaal voor begin september.
Een ander weerregime zien
we dan ontstaan met hogedrukgebieden boven de
Atlantiek en lagedrukgebieden bij Scandinavië. Een koele
stroming vanaf zee wordt dan
weersbepalend.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.
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18o

21o

22o

24o

Min

16o

15o

15o

18o

Zon

25%

85%

80%

65%

Neerslag 90%

65%

30%

65%

wzw. 4

zw. 3

var. 3-4

Wind

zzw. 5

7

ZO MOOI KAN EEN FIETS LOPEN. DOE JE VOORDEEL MET DEZE AANTREKKELIJK
GEPRIJSDE ELEKTRISCHE FIETSEN VAN GIANT.

GOED BEOORDEELD DOOR DE
CONSUMENENBOND!

TOT WEL 250 KILOMETER*
2 ACCU’S (VAN 400WH)
COMPACTE, STILLE MOTOR

ijsd!

Zeer scherp gepr

€ 2.399

stas
Gratis FIet
,95
t.w.v. € 69
Ease-E 1

Innovatieve sensoren voor de trapondersteuning, eenvoudige bediening en een automatische
kettingspanner: de Giant Ease-E rijdt heerlijk soepel.
Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met rollerbrake
remmen en verende voorvork en zadelpen voor
extra comfort. Met uniek dubbele accu systeem
(800 Wh) voor een actieradius tot 250 km*

26,4 kg (excl. accu)

Gewicht:
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Ease-E 2
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De Giant Ease-E met compacte, stille voornaafmotor biedt veel
fietscomfort. Deze fiets voelt zich thuis in de stad, maar ook
daarbuiten.

€ 250 inruilkorting!
van € 1.999

€ 1.749

Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met rollerbrake remmen
en verende voorvork en zadelpen voor extra comfort.
400 Wh accu voor een actieradius tot 120 km*
250
250
Gewicht:
23,9 kg (excl. accu)
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km
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km
km

250
250250

*De opgegeven afstand geeft een indicatie van de maximale actieradius onder de meest gunstige omstandigheden. De gecommuniceerde adviesprijzen zijn exclusief afleverkosten en eventuele verwijderingsbijdragen. Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Giant houdt zich echter het
recht voor specificaties, prijzen, leverbaarheid en kleur zonder aankondiging te wijzigen. Druk- en spelfouten voorbehouden. De voorraad op de winkelvloer van de Giant-dealer kan afwijken met afgebeelde producten in de folder. De acties met fietsen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en hiervoor geldt
op = op! Acties zijn geldig vanaf 22 juni tot en met 4 juli 2015.

NU VOORDELIG
ELEKTRISCH
OPSTAPPEN.
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BEDRIJVENGIDS pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409
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ECHTE
scharreleieren uit
't GROENE HART!

SCHARREL EIEREN

* HEERLIJK van SMAAK!

NU ds.a 10 stuks van 2,98 voor maar 2,49

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Hall of Fame ‘van Bira tot Lauda’ in het Zandvoorts Museum
Voorafgaande aan de Historische Grand Prix van komend
weekend, is in het Zandvoorts Museum een unieke tentoonstelling geopend over de 22 coureurs die in 34 Grand
Prix’s van Zandvoort hebben gewonnen. Een aantal van
nissage van vrijdag jongstleden was autocoureur Gijs van
Lennep aanwezig om de opening te verrichten.

Het was warm en druk op 21
augustus in het Zandvoorts
Museum. Velen hadden gehoor
gegeven aan de uitnodiging om
het glas te heffen op de mooie
tentoonstelling ‘van Bira tot
Lauda’, die tot stand is gekomen
door een samenwerking tussen het Circuit Park Zandvoort,
Zandvoorts Museum en de
gemeente. Op de 22 banners,
gemaakt door Leo Determann
en Colorprofile, is via duidelijke
tekst van Rob Petersen te volgen
wie de winnaars destijds zijn
geweest. In de vitrines pronken schaalmodellen van raceauto’s (Dutchdriver Collection)

en enkele oude racewagens
staan tentoongesteld. In een
aparte ruimte zijn unieke raceattributen bij Trees Huisman te
koop en ook het museumwinkeltje staat in het teken van het
racegebeuren. Er is dus heel veel
te zien om en rond het thema
‘Hall of Fame’.

Opening
Presentator Rob Petersen had
de regie in hadden en nodigde
COO van Circuit Park Zandvoort
Eric Weijers uit om zijn connecties met Zandvoort nogmaals te
verwoorden, die zowel met de
gemeente als de ondernemers
goed zijn. Vervolgens deelde autocoureur Gijs van Lennep in een

Salsa zoals het hoort
Zondag was in café Het Juttertje van strandpaviljoen
Thalassa misschien wel de beste Latin jazzband van
Nederland te gast. De Jaime Rodriguez Band was naar het
strandpaviljoen gekomen om de vele bezoekers te laten
genieten van een mengeling van salsa en jazz. Het werd
een middag op hoog Caribisch niveau in het kader van
Jazz aan zee. De openstaande deuren zorgden voor een

Zomer =
Komkommertijd,
in de zorg
echt niet!
Wat een heerlijke weken hebben we gehad! Er zijn al heel
wat dagen op het strand doorgebracht. Zandvoort wemelt
van de badgasten en er zijn
allerlei gezellige activiteiten;
het is volop vakantie tijd!

hen hebben zelfs meerdere keren gewonnen. Op de ver-

door Nel Kerkman

Column

Gijs van Lennep (l.) neemt de zilveren racewagen in ontvangst van Eric van Dam

interview met Petersen zijn herinneringen over het Zandvoortse
circuit. Na een uitleg over een
digitaal HGP spel dat je als bezoeker van het museum via
een code kunt spelen, kreeg
Van Lennep van Eric van Dam
(Exclusive Cars) een fraai kunstwerkje overhandigd, zijnde een
Porsche 917 model gemaakt van
zilvertin. Na de ceremonie was

er gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen en om je
netwerk uit te breiden.
Voor de echte raceliefhebber is
de tentoonstelling, die tot 4 oktober te bezichtigen is, een absolute aanrader. Het Zandvoorts
Museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 13.00
tot 17.00 uur.

Bijzondere circuitdag
voor jonge hartpatiënten
De stichting Heartbeat organiseerde vorige week woensdag op Circuit Park Zandvoort een aantal activiteiten voor
kinderen met een hartafwijking. Ook de families van deze
kinderen mochten erbij zijn, om te genieten van springkussens, een ritje met een Ferrari Spider en nog veel meer.

nog grotere ‘zaal’.

In de zomer wordt in de media
vaak gesproken van komkommertijd. Er is weinig nieuws.
Politiek: landelijk en lokaal
heeft zomer reces, scholen zijn
6 weken gesloten en doordat
velen vakantie hebben lijken
de dagelijkse zaken naar een
laag pitje te gaan.
Niets is minder waar in de zorg.
Voor de medewerkers in de
zorg is het extra hard werken
in de zomermaanden. Mensen
die in de zorg werken hebben
vaak ook schoolgaande kinderen en zijn afhankelijk van vakantieweken van onder andere
partners en scholen. Hoe er ook
aan vakantie spreiding binnen
teams wordt gedaan, er is altijd
een vakantie piek tijdens de zomermaanden.
En de zorg gaat gewoon door!
Of iemand nu thuis woont of
in een woonzorgcentrum, de
zorgverlening blijft nodig. Er
lijkt juist wel meer vraag te
zijn, want mantelzorgers gaan
bijvoorbeeld ook met vakantie.
Dan wordt er nog een extra
beroep gedaan op de professionele organisaties.
Helemaal geen punt, we doen
het graag!

Dansen op heerlijke salsaklanken

Jaime Rodriguez vormt samen
met bassist/zanger Miguel
Montenegro de kern van de uit
Nederland afkomstige band met
veel Latijns-Amerikaanse invloeden. Veelal in onbekende nummers kwam de grootheid van de
groep naar voren, met een geweldige Gerritjan Brinkhorst op fluit
en saxofoons. José Lopretti (keyboard) en Enrigue Firp (drums)
dragen daar nog een behoorlijk
steentje aan bij. Die fluit overigens was volkomen in harmonie

met de rest van de instrumenten,
ongeacht het nogal schelle geluid van het instrument.
De oproep om vooral dansschoenen mee te nemen was niet tegen dovemans oren gezegd. Het
is altijd een gezellig plaatje als
mensen al dansend de muziek
waarderen. Zondag gebeurde
het in Thalassa ook. Een prachtig,
gratis concert dat in september
weer een andere groep voor u
zal verzorgen.

Voorzitter Björn Tannemaat van
de stichting wist nog hoe het begon met een moment binnen een
raceweekend waarin deze kinderen even hun problemen konden vergeten. Dat ging met een
relatie- en sponsormiddag waar
Heartbeat een uurtje mocht invullen. Inmiddels kon de stichting
voor de laatste editie van afgelopen woensdag een volwaardig
middagprogramma aanbieden.
“We hebben meer dan zestig
aanmeldingen gekregen. Zij konden met een van de vijftig auto’s

meerijden over het circuit. Eerst
ging het met de groep jonge kinderen niet harder dan 80 km/u,
later met de oudere groep werd
tot 120 km/u gereden. Het plezier
was van de gezichten af te lezen”,
aldus de voorzitter.
Ook een team van de Koninklijke
Landmacht was aanwezig, compleet met materieel. Naast stichting Heartbeat was ook ‘Groot
Hart’, de stichting van tv-presentator Rob Kamphues actief op
het circuit. De beide stichtingen
delen elkaars activiteiten.

Niets komkommertijd in de zomer, het
is spits!

Gré Wiskerke-Hulshof
Divisiemanager Extramuraal Amie

Veel plezier bij het racen over het circuit | Foto: Ramon Casparie

Dus: hulde aan alle medewerkers in de zorg. Die ook
gezinnen hebben waarvan de
kinderen vakantie hebben, die
ook graag in de zomermaanden vrije tijd hebben naast
het werk om bijvoorbeeld van
strand of terras te genieten.
Maar die daarnaast met elkaar
alles in het werk stellen om
aan de zorgvraag te voldoen,
door extra te werken of in te
vallen voor collega's
die met vakantie zijn.
Zorgzaam als altijd,
met het organisatietalent en de creativiteit die zij dagelijks
inzetten om alles in
het werk stellen om
de zorgverlening door
te laten gaan.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

• Balanceren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

• Reparaties

Raamdecoratie:

• Accu’s

www.autobedrijfzandvoort.nl

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

• Opslag banden

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Zonwering:

• Reinigen wielen

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Vloerbedekking:

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken
Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis
Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

 023-5730962

Denkt u wel eens:
85x126.indd 1

Altijd blij met onze
bloemen en planten !!!

07-04-15 09:15

‘hier heeft mijn vader*
eigenlijk wat hulp bij nodig’ ?

Eric geeft praktische ondersteuning
met persoonlijke aandacht:
Koken / computer / boodschappen
/ voorlezen / uitstapjes /
schoonmaak en nog veel meer
Vrijblijvend kennismaken?
Kijk op www.ericzorgt.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

Jouw zorg en jouw verhaal
maken het verschil

* of moeder uiteraard!

Woensdag 9 September 2015 om 10.30u:
Eerste ClaudicatioLoop van Zandvoort:
“Rondje HIK” Voor alle mensen met etalagebenen
Om 10.30u verzamelen we op de
Praktijk van FysioFit Zandvoort.
Het startsein wordt gegeven om 10.45u.
We lopen maximaal één uur.
Daarna sluiten we gezamenlijk de ochtend af.

Wij zijn op zoek naar nieuwe
collega’s: wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen en verzorgenden
Waarom Amie?
• Amie is een kleine, warme organisatie
• Wij luisteren naar de verhalen van cliënten en
mantelzorgers maar ook naar jouw verhaal
• Amie biedt interessante ontwikkelingsmogelijkheden
• De werkomgeving is mooi, aan de rand van de duinen
• Amie heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,
o.a. een zeer ruime bonusregeling
En ben jij een professionele kanjer die kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan?
Neem voor onze vacatures en informatie over de
opleidingsmogelijkheden een kijkje op www.amie.nl.

FysioFit Zandvoort
Praktijk voor Fysiotherapie

Burgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM Zandvoort
Telefoon 023 - 571 33 33
www.fysiofit-zandvoort.nl

Wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden via:
praktijk@fysiofit-zandvoort.nl of 023 - 571 33 33

Het nieuwe seizoen is begonnen dus we mogen weer dansen!
Skillz is de dansschool van Zandvoort voor iedereen.
Peuter ballet, Streetdance, Hiphop, Jazz, Modern, Dancehall, Breakdance en Zumba!
Voor feestjes kunnen we ook een leuke dansles verzorgen!
Nieuw in het rooster: Dance&Fitness! We werken aan je conditie
en doen spierverstevigende oefeningen. Voor ieder niveau te volgen.
Kom een gratis proefles volgen per 31 augustus:
Maandag 20.15 uur
Dinsdag 10.00 uur en 18.30 uur
In combinatie met onze zumba les op donderdag 20.00 uur blijf je lekker in
beweging en gezond. Ook is het een optie om je voedingspatroon door te nemen.

Voor persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl
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Kijk snel op: www.dansstudioskillz.nl of bel 06-3031 3980

DANSJE?
Sinds 1925 wordt er bij Schröder gedanst aan de
Raamsingel in het centrum van Haarlem.
Inmiddels is de 4e generatie in het familiebedrijf
werkzaam en wordt er nog door drie generaties actief
les gegeven.

SCHRÖDER DANSSPECIAL

“samen is toch leuker”

Bij Schröder kan alles worden aangepast aan jouw
wensen.

Ook voor de nieuwste trends met betrekking tot
openingsdansen voor je bruiloft kun je
bij Schröder terecht, maak indruk op je
De unieke
gasten met een spetterende flashmob of
formule voor de lift á la Dirty Dancing!
een gezellige Dansscholen muziek? Noem ons je
en ontspannen favoriete nummer en we leren je erop
dansen.
avond uit!

Bij Schröder dans je op jouw manier
en op de muziek die jij leuk vindt. De
grootste danszaal van Haarlem en
omgeving is uitgerust met de modernste
licht- en geluidsapparatuur. Met meer
dan 200 lichtpunten kan de zaal
omgetoverd worden in een oneindig
aantal sferen. Uiteraard mogen een sfeervolle
bar&lounge niet ontbreken. Hier kun je genieten
van heerlijke drankjes/cocktails om met vrienden de
avond compleet te maken.

Voor feesten, borrels, vergaderingen of met een
privégroepje dansles krijgen. Hiervoor hebben wij
onze kleine zaal Zig Zag.
In dit gedeelte beschikken wij over een dansvloer, bar
en een lounge gedeelte.

Jouw dansavond is een avondje
ontspanning, bij Schröder begeleidt door
professionals die in de meest letterlijke zin van het
woord dag en nacht met dansen bezig zijn. Clubs
worden ingedeeld naar leeftijd, ook als je naar een
vervolgcursus gaat worden tieners en volwassenen
“niet op een grote hoop gegooid”. Bij Schröder
gebeurt alles met een eigen ambiance en klankkleur,
met een benadering die bij jou past!

HEB JE IETS TE VIEREN?

Onze zalen kunnen gehuurd worden voor zowel de avond als overdag. De stijlvolle, frisse, sfeervolle uitstraling is de ideale omgeving voor
bijvoorbeeld bruiloften, bedrijfsfeesten en recepties, maar ook voor presentaties, vergaderingen en bijeenkomsten. Bij ons kun je terecht voor groepen van
10 tot 400 personen.
Bij ons ben je dus aan het juiste adres! We hebben de kleine zaal “ZigZag” met een aparte ingang, een eigen toiletgroep en een gezellige bar. De kleine zaal
“ZigZag” is beschikbaar is voor 10 tot 80 personen. De grote zaal is voor events van 80 tot 340 personen. Drankjes en catering worden indien je dit wenst
volledig verzorgd. Decoratief kunnen de zalen naar wens worden ingericht. Uiteraard behoort een dansworkshop tot de mogelijkheden. Nog meer ideeën
nodig? We denken graag met je mee!
Een bijeenkomst, borrel of feest is bij Schröder niet standaard, persoonlijke aandacht en flexibiliteit vinden we belangrijk.

SCHRÖDER DANSSPECIAL
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“Je bent pas een
echte man als
je dansen kan! ”

Jouw dansopties:
ALLROUND
De meest gekozen en meest populaire cursus
In 7 verschillende dansen leer je diverse variaties
ALLROUND ½ CURSUS
Een dansbegin met basispassen en basisfiguren
CURSUSBLOK (3 blokmogelijkheden start v.a. januari)
Blok 1: 4 dansen Blok 2: 3 dansen
Blok 3: uitbreiding
WORKSHOP
Korte cursus met een bepaald dansthema
PRIVÉLES
Per les beter gaan dansen
PRIVÉGROEP
Stel je eigen groep samen

SCHRÖDER DANSSPECIAL

DANSSEIZOEN

2015/2016

Dansen vanaf €7,50

Start vanaf half september
Jeugd
BEGINNERS
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
GEVORDERD
Zaterdag

18:45-19:55 uur
18:45-19:55 uur
19:00-20:10 uur
19:00-20:10 uur
20:15-21:25 uur

VERGEVORDERD
Vrijdag
19:00-20:10 uur
TREND
Zondag
Vrijdag

17:30-18:40 uur
20:15-21:25 uur

Kids
Je kunt niet vroeg genoeg in
beweging komen!
Woensdag
(diverse groepen
vanaf 2 jaar )

11:00-11:45 uur
15:00-15:45 uur
16:00-16:45 uur
17:00-18:00 uur

Zumba

Volwassenen
BEGINNERS
Zondag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

16:15-17:25 uur
20:30-21:40 uur
20:00-21:10 uur
18:45-19:55 uur
21:15-22:25 uur
21:15-22:25 uur
20:00-21:10 uur
19:00-20:10 uur
20:15-21:25 uur

GEVORDERD
Woensdag

20:00-21:10 uur

VERGEVORDERD
Zondag
18:45-19:55 uur
Donderdag
21:15-22:25 uur
TREND
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

20:00-21:10 uur
20:00-21:10 uur
20:00-21:10 uur
21:15-22:25 uur

TREND+
Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag

21:15-22:25 uur
21:15-22:25 uur
22:30-23:40 uur
20:00-21:10 uur

OPEN HUIS
JEUGD
Zaterdag 12 september
21.30-23.30 uur
Volwassenen
VRIJDAG 11 september
20.00-22.00 uur
Kijk voor meer informatie en foto’s
op onze website: www.dansles.nu
Schröder vind je aan de Raamsingel 16,
vlakbij het centrum van Haarlem en is
eenvoudig te bereiken met de auto
(parkeerterrein naast de deur en
parkeergarage op het Houtplein).
Alle bussen uit Haarlem en omstreken
stoppen op het Houtplein of in de
Tempeliersstraat.

De Zumbalessen sluiten perfect aan
bij de andere danscursussen!
Dinsdag
Zaterdag

10:30-11:20 uur
10:00-10:50 uur

wijzigingen voorbehouden

Schröder Haarlem

2012 DS Haarlem

www.dansles.nu

Raamsingel 16

023-5315015

Daar dans je gewoon!
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Mooie start jubileumjaar The Buffalo’s
Afgelopen zaterdag hebben de scouts van The Buffalo’s het nieuwe seizoen geopend
met een open dag op het Raadhuisplein. Mede dankzij het mooie weer was het animo
groot. Zowel jong als oud kreeg een beeld van de activiteiten die The Buffalo’s iedere
zaterdag beleven op de thuisbasis in Duintjesveld.

´t Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein bestaat
maar liefst 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er het
hele jaar van alles te beleven. Brigitte en Rob, de huidige
eigenaren, willen maar één ding: ´t Wapen ouderwets laten
bruisen als gezellige bruine kroeg en als smaakvol restaurant.

Gezellig potje biljarten

Scouting had mooi weer zaterdag

Vooral het brood bakken boven een vuurtje was erg in
trek. De echte durfal kon met
een handbijl (uiteraard onder
begeleiding) een stuk hout
hakken. Ook bij de kinderspelen in de Potgieterstraat, afgelopen zondag, was de scoutinggroep van de partij om te
assisteren bij de vele activitei-

ten, maar ook om het scoutinggevoel over te brengen.
De open dag was een prima start
van de vereniging die dit jaar
de zeventigste verjaardag beleefd. De groep, die in 1945 op
de zolder van het oude ZFMpand aan het Gasthuisplein
het levenslicht zag, heeft na

wat omzwervingen sinds
1985 zijn clubhuis aan de
Duintjesveldweg. Het 70-jarig
bestaan zal groots gevierd worden met leden en oud-leden in
het weekend van 11, 12 en 13
september. Bent u oud-lid en
heeft u zich nog niet opgegeven? Dan kan dit alsnog, via
www.thebuffalos.nl.

De Key ontziet lage inkomens
bij huurverhoging
In april 2015 meldde woonstichting De Key dat het de
laagste inkomens wil ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. De stichting wilde een nul procent huurverhoging voor huishoudens die van een absoluut minimum
moeten rondkomen. Zij konden daarvoor een aanvraag
indienen. De Key deed dit al in Amsterdam en in Zandvoort volgt de woonstichting die lijn.
Het gaat om huishoudens die
bestaan uit een gezin van één
of twee ouders met één of meer
thuiswonende minderjarige kinderen; huishoudens die een huurtoeslag ontvangen; huishoudens
waarbij de huur van de woning
boven de hoogste aftoppingsgrens van € 618,34 van de huurtoeslag ligt en huishoudens die
een belastbaar inkomen hebben
dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Op jaarbasis is dat €
34.229. De woonstichting vindt
dat de nul procent huurverhoging voor huurders met laagste
inkomens en de hoogste huur
ook voor Zandvoort moet gelden.
Om dit uit te kunnen voeren
heeft De Key aan de gemeente

Zandvoort gevraagd om gegevens aan te leveren van deze
groep huishoudens. De Key heeft
dit al op 1 april gedaan, maar het
verkrijgen van de gegevens ligt
wat complex vanwege de privacywetgeving. De groep huurders
die het betreft moeten namelijk
wel toestemming geven aan de
gemeente Zandvoort om deze
gegevens door te mogen geven
aan De Key. De verhuurder van
sociale woningen wil de ‘huurverhoging’ aanpassen zodra de
gegevens van de gemeente binnen zijn.
De Key had laten weten dat
het verwerken van de jaarlijkse
huuraanpassingen een geautomatiseerd proces is wat voor 1

juli 2015 moest zijn afgerond.
Huuraanpassingen met terugwerkende kracht, na 1 juli dus,
wilde De Key in eerste instantie
niet doen, vanwege het tijdrovende en kostbare karakter van
deze verrekeningen. Door deze
opstelling werden de huurders
om wie het gaat de dupe van de
trage werking van het proces.
De Key echter meldde dat dit al
tijdig bij de gemeente was opgevraagd en vindt het niet redelijk
dat de extra kosten voor het achteraf verrekenen ook nog voor
rekening komen van De Key.
Door het lange proces zouden
de huurders weinig opschieten
met de aankondiging. Inmiddels
hebben De Key en de gemeente Zandvoort toch een akkoord
bereikt over de terugwerkende
kracht van de maatregel. De Key
kan de kosten die het maakt
bij het afhandelen van het administratieve proces voortaan
declareren bij de gemeente
Zandvoort. De huurders zijn
daarmee geholpen en krijgen
waar zij recht op hebben.

Sinds vorig jaar heeft ´t Wapen ook een eigen biljartteam.
Daarbij staat gezelligheid voorop. Je hoeft niet goed te kunnen biljarten om mee te kunnen doen. Er zijn een paar jongens die er boven uit steken, maar die vinden het juist weer
leuk om de mindere goden met tips en aanwijzingen beter
te maken. Gerard Kuijper is een van de ´betere´ biljarters.
Hij won vorig jaar het eigen toernooi, met de onderdelen
bandstoten, libre en driebanden. Wat de huidige leden ook
leuk vinden is dat je een mix aan leeftijden hebt, van jong
tot oud, allemaal verschillende types. Een van de nieuwelingen is Louis Schuurman, beter bekend als Papa Luigi. “Ik
heb een beetje driebanden geleerd van Louis van der Mije,
maar hier in ´t Wapen spelen we libre. Dat is best moeilijk.
Mijn collega´s grappen als ik weer eens mis: “Gelukkig kun je
beter viool spelen.” Een andere beginner, Piet de Vos, vindt
het geweldig: “Ik word met hulp van de anderen steeds beter.
Juist die onderlinge sfeer spreekt mij aan.” Dat wordt beaamd
door Guus van der Mije: “Ik kon er helemaal niks van, maar
door goed te kijken hoe anderen het doen, ga ik echt vooruit.”
Uitbater Rob Peters speelt ook regelmatig mee. Hij vindt het
prachtig dat ‘zijn cluppie’ zo goed gaat. “We doen ook mee
aan de regionale competitie met andere kroegen. Ik zou
graag een tweede team beginnen, maar daar heb ik nog
drie spelers voor nodig. Vandaar mijn oproep: kun je een
beetje biljarten, sluit je dan bij ons aan. De clubavond is op
woensdag, de wedstrijden vinden op verschillende avonden
plaats. Voor de wedstrijden is een moyenne van een half
vereist. Dat houdt in dat je minimaal 10 caramboles moet
kunnen maken.” Bri zou graag zien dat er ook een vrouwenteam komt. Dus dames, meld u aan!

Speciaal wapenbier in feestverpakking
Het speciaalbier dat ´t Wapen vanwege het 125-jarig bestaan
bij Klein Duimpje in Hillegom heeft laten brouwen, gaat er
in als koek, al krijg je daar juist weer dorst van...
Het Wapen-bier van de tap is een
groot succes. Wie het eenmaal heeft
geproefd, is meteen ‘verslaafd’.
Zo lekker is het!
Om het succes te vieren is er een
speciale editie verkrijgbaar van het
Wapenbier in een fles van 75 cl en
een speciaal jubileumglas. Dit alles
voor de feestprijs van € 14,50.
Wees er snel bij, want op=op.
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....................................................
Gevraagd: tuinman
voor enkele uren
in de maand.
Tel. 06-28787237
....................................................
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744
....................................................
Te huur voor
werkende jonge vrouw
gemeubileerd 2 kamer
app. voor korte of
langere tijd.
€575,- all in (ibncl. Wifi).
Bel 5715772 of
06-14842903
....................................................
Dansschool Dolderman
Dansen Dansen Dansen
Inschrijven kan
dagelijks vanaf 16.00 uur
in theater De Krocht
Tel. 06-21590520
....................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Verloren in Zandvoort:
Gouden ring
met 3 bolletjes,
middelste groen.
Zeer dierbaar!
Met inscriptie Siny.
Beloning bij vondst EE.
Zandvoortselaan 165,
tel. 5734630 of
5761212
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746604 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750

Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

Garage te huur
Karel Doormanstraat
€ 160 per maand
06-53256274
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en renovatie in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk, badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................
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PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Te koop gevraagd:
garage
in omgeving Karel
Doormanstraat!
Heeft u interesse om uw
garage te verkopen?
Neem dan contact op
via 023-5731999.
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Column

Onderweg naar de boulevard fietsten we de Van Lennepweg
naar boven, om via de Dr. Metzgerstraat bij de boulevard
uit te komen, toen ik voor de schilderingen aan de muur
van het voormalig Flying Gallery-gebouw pardoes op een
politieauto stuitte die net de boulevard op kwam rijden.
Oogcontact was onvermijdelijk. Het raampje ging open:
“Weet u dat dit een wandelgebied is mevrouw?” “Oh”, antwoordde ik en stapte van mijn fiets af.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
....................................................
Te Koop:
Electr. piano € 300
YAMAHA Clavinova
L 1,36 B 0,46 H 0,78
T 0238887162 /
0654978480
E joop.puype@casema.nl

Garage te huur
Trompstraat
€ 120 per maand
06-53256274
....................................................
Basiscursus
telepatisch
communiceren
met dieren.
27 en 28 november
in Zandvoort.
www.telepathiemetdieren.nl
....................................................

Fietsregels

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik dacht nog: regels zijn regels, dat respecteer ik, maar wat
voor kwaad kan ik nou? Hoe heerlijk is het om te laveren
over de boulevard. Zo ook op de fiets. Je hoort het ruisen
van de zee, de zon kleurt je gezicht, en de blije mensenmenigte werkt ontspannend. Ik zal heus geen 20 km p/uur gaan
fietsen door de drukte, maar pas mijn route slalommend
aan. En gebruik mijn rem waar nodig. Om vervolgens met
een verzachtend trapje verder te gaan, mijn ene voet wellicht losjes bungelend latend. Relaxed om mij heen kijkend,
de zon die mijn wangen warmt. Het is zo jammer dat het
niet mag. Op zo’n prachtige dag wil je de drukte van de
Burgemeester Engelbertsstraat juist vermijden!
Ik dacht nog: een skeeler of een skateborder, mag dat wel?
Hebben die niet een zelfde (of hogere) snelheid, met eenzelfde gevaar? Ik had mazzel. Na een vriendelijk knikje die
de politieman en ik elkaar gaven, vervolgde ik met de fiets
aan de hand mijn weg. Ook hij had de zomerkriebels waarschijnlijk nog hoog zitten en liet het bonnenboekje fijn in
zijn zak. Hoe komisch toen ik, enkele meters verderop, door
een tweetal scooters werd ingehaald…
Als er dan toch een plek gezocht wordt om te controleren,
dan is het fietspad van de ‘Oude Blauwe Tramlijn’ misschien
een optie. Hoe vaak daar niet brommers en scooters
(met geel kenteken) tussen de paaltjes door scheuren.
Anders dan brommers en scooters met blauw kenteken, die daar wel mogen rijden trouwens, opgevoerd
of niet. Fietspad of boulevard: altijd oppassen dus.

Mandy Schoorl

Zandkorrels

Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................

Zandvoortse Courant • NUMMER 35 • 27 AUGUSTUS 2015
(advertorial)

Linda Paap voor medische hulpmiddelen
Al vijf jaar is ze bezig met haar eigen bedrijf. Bij Linda Paap is iedereen die (medische)
hulpmiddelen nodig heeft om goed te kunnen functioneren, van harte welkom.
voor zaken als schoenen strikken, bestek gebruiken, voor
slechtzienden tot aan speciale
kleding. Maar uiteraard zijn er
ook steunbanden, rollators en
wandelstokken in het assortiment. En u kunt er thuis, in alle
rust, een besluit over nemen.
Linda Paap is er voor senioren,
volwassenen, kinderen en
baby’s.

Linda Paap

Paap, dochter van Leen
‘de Tuinman’ en een echte
Zandvoortse dus, begon in
Zandvoort en verhuisde al snel
naar een pand in Bennebroek.
Ze komt nog steeds in die plaats
maar ook veel in Heemstede
en uiteraard in Zandvoort. Nu
is ze mobiel en komt graag bij
u aan huis om haar ‘handel’ aan
te meten (zoals steunkousen)
en voor de nodige uitleg over
hulpmiddelen.

vaak wat ouder zijn en van vervoer afhankelijk van anderen
zijn. Ik ben mobiel dus kan ik
naar ze toekomen”, vertelt Linda.
Ze benadrukt dat bijvoorbeeld
therapeutische elastische kousen, de officiële benaming van
de ‘ouderwetse’ steunkous, niet
alleen voor ouderen zijn. “Ook
bijvoorbeeld zwangere vrouwen kunnen deze aangemeten
krijgen om de benen te ondersteunen”, aldus de Zandvoortse.

“Ik vind het leuk om bij de
mensen thuis te komen. In hun
eigen omgeving is men over
het algemeen veel relaxter dan
wanneer men naar een winkel
zou moeten gaan. Ook is het
vervoer vaak een probleem
omdat de mensen die ik help

Het is bijna onwaarschijnlijk
maar er is eigenlijk voor alles wat
problemen geeft om zelfstandig
uit te voeren, wel een oplossing.
Paap heeft zich gespecialiseerd
en kan u via een aantal dikke catalogi laten zien wat er zoal aan
te schaffen is. Er zijn oplossingen

De Jonge moeder groep
“Meld je aan,
dan kunnen we starten!
“Jonge moeders hebben meestal niet zo veel contacten met

“Ik werk veel samen met de
Zandvoortse huisartsen. Vanaf
het begin van dit jaar ben ik
nog de enige in Zandvoort
die dit werk doet. Mijn collega is ermee gestopt”, zegt
ze. Omdat alles snel aan het
veranderen is, vooral de zorg,
heeft Linda Paap contact met
alle verzekeraars. Ze benadrukt dat ze normale prijzen
hanteert, die veelal vergoed
worden. “De hulpmiddelen bestel ik bij drie fabrikanten. De
klanten moeten alleen de verzendkosten extra betalen. Ook
kan een artikel dat ik geleverd
heb, geretourneerd worden”,
sluit ze af.

moeders die in dezelfde situatie zitten. Hun leeftijdgenoten

Meer informatie over de mogelijkheden bij Linda Paap vindt
u op www.L-paap.nl of krijgt u
via 06-51815360. Ook kunt u
via dit telefoonnummer afspraken maken.

De groep omvat zes bijeenkomsten, eenmaal per week, ge-

Kinderkamp was gezegend
met schitterend weer
Maandag 10 augustus is een groep van 25 kinderen en begeleiders vanaf Pluspunt
vertrokken naar de Paasheuvelgroep op de Veluwe. Onder de begeleiders zaten onder
andere vier tieners die vroeger zelf ook als kind mee zijn geweest.

zijn nog met andere dingen bezig, ze zitten op school of
werken en gaan uit. Hun ouders hebben het meestal ook
druk met banen en andere kinderen. Dat houdt in dat de
jonge moeders met hun vragen en zorgen eigenlijk bij niemand terecht kunnen.” Aan het woord is Claudia Heijns,
maatschappelijk dienstverlener en betrokken bij de Jonge
moeder groep. “In de groep bespreken we zaken als opvoeding, verdeling van tijd, oppasmogelijkheden, de rol van
ouders, sociale contacten en financiële voorzieningen. Het
is leuk om te zien dat de jonge moeders na verloop van tijd
elkaar gaan adviseren, en informatie gaan uitwisselen. Als
er specifieke vragen zijn, bijvoorbeeld over straffen en belonen of problemen met slapen, dan schakelen we een expert
in. Die komt dan op één van de bijeenkomsten iets over dat
onderwerp vertellen.”

durende anderhalf uur tot twee uur. En als de moeders dit
van te voren aangeven, wordt opvang geregeld voor zoon
of dochter. Claudia vindt het een waardevolle groep en ze
verheugt zich er heel erg op. “Eerst doe ik nog de Kies-training, voor kinderen van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Maar daarna heb ik tijd voor de Jonge moeder
groep. Ik hoop op veel aanmeldingen, want dan kunnen we
starten. Dus… jonge moeders, bel of mail!”
Er kunnen maximaal acht jonge moeders deelnemen, niet
ouder dan 25 jaar met een kind dat jonger is dan 5 jaar. “In
de praktijk zien we dat sommige moeders elkaar na afloop
van de groep blijven ontmoeten. Dat is mooi toch, want
dan hebben ze ook na de groep nog steun aan elkaar.”

Kontext, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Wijksteunpunt OOK Zandvoort (achterzijde)
Flemingstraat 9, Zandvoort | Telefoon 023 - 5433203
Zandvoort@kontext.nl

De groep van het zomerkamp

Vanaf de locatie ’t Eekhuus van
De Paasheuvelgroep werd de
omgeving verkend door het
maken van mooie fietstochten.
Het was de hele week prachtig
weer. Er werd gezwommen in
verschillende meertjes, maar
natuurlijk ook in het zwembad.
De avonden werden uiteraard
afgesloten met een mooi kamp-

vuur. Elke dag was weer een feest
en meestal een verrassing voor
de kinderen wat ze gingen doen.
Op woensdagmiddag kwam ‘JP
de stuntman’ langs. Hij liet de
kinderen een hele middag een
stuntman/stuntvrouw zijn. Het
was een kinderkamp om nooit
meer te vergeten, zoveel plezier
heeft iedereen gehad!

Pluspunt Zandvoort en ook zeker de kinderen willen de sponsoren enorm bedanken voor hun
steun! Dankzij de bijdragen van:
Kinderhuis Zandvoort, woonstichting De Key, Stichting Paul en Max
Schumacher, de Nolte Stichting
en Diaconie Agathaparochie hebben de kinderen een geweldige
week gehad!
17
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VENAVO

Dansschool Schröder bestaat 90 jaar
Aan de Raamsingel 16 is het binnenkort feest. De bekende Dansschool
Schröder viert op zaterdag 5 september met een reünie het negentigjarig
bestaan. Het feest barst om 20.00 uur los. De leerlingen van de jubilerende dansschool komen uit het gebied tussen Heemskerk en Hillegom en
Amsterdam en Zandvoort. Inmiddels is de vierde generatie aangetreden.

De vakantie is weer voorbij,
hopelijk heeft u net zo genoten
als dat wij gedaan hebben.
Misschien zijn jullie het al vergeten.........
Maar Venavo is nog steeds HET adres voor al
uw poeders, pillen, crèmes, natuurvoeding enz.
Voor het complete assortiment moet
u echt even komen kijken........
Tot gauw op de markt hopelijk.
Groetjes de mannen van Venavo
Drie generaties van de familie Schreuder

Venavo

door Guus Hartendorf

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl

Willem Schreuder werkte bij de
Nederlandsche Spoorwegen tot hij in
1925 samen met zijn vrouw Mies de dansschool startte. Omdat hij als ambtenaar
geen nevenfunctie mocht hebben, noemde hij zijn dansschool Schröder. Dat klinkt
hetzelfde als zijn familienaam en zette zijn
werkgever wellicht op een verkeerd spoor.
Hun zoon Willem, Willem II dus, komt in
1961 in het bedrijf, om het stokje in 1972
van zijn vader over te nemen. Zijn zoon,

ook Willem genaamd, treed als Willem III
in 1983 als derde generatie in de voetsporen van zijn vader en opa.
Na Willem III kwam er geen Willem IV, maar
wel een zoon als opvolger: Jeroen. Samen
met zijn vrouw Jeanne is hij sinds 2014
ook actief in het familiebedrijf. De drie
generaties hebben elk hun eigen groepen
leerlingen, want zo is de gedachte van de
Schreuderdynastie: de leerlingen hebben
er baat bij dat ze steeds dezelfde leraar hebben. Voor meer informatie over de reünie of
het volgen van lessen zie: www.dansles.nu

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
In de advertorial ‘Kwaliteit bij leven en afscheid’
van Uitvaartbegeleiding Patty Duijn, ontbrak een
belangrijke afsluiting, namelijk de contactgegevens.
Hierbij alsnog deze gegevens:
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn is gevestigd in
Kerkweg 3 te Santpoort Noord.
Tel. 06-30093482, Internet: www.pattyduijn.nl.

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Patty Duijn
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Golf - KLM Open

Autosport

Voorbereiding verloopt volgens schema
Van 10 tot en met 13 september worden op de banen van de Kennemer Golf & Country
Club (KG&CC) de open Nederlandse kampioenschappen golf, het KLM Open, gespeeld.
Het is een van de grootste sportevenement van Nederland en dat vraagt nogal wat
voorbereiding. De werkzaamheden liggen strak op schema.

Vierde Historic Grand Prix
op Circuit Park Zandvoort
Tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Van Bira tot
Lauda’, in het Zandvoorts Museum, zei COO van Circuit
Park Zandvoort Erik Weijers het al: “De Historic Grand Prix
heeft een unieke sfeer die je nergens anders tegenkomt.”
Komende weekend zal het Zandvoortse circuit onder het
motto ‘The boys are back in town’ voor de vierde keer de
Historic Grand Prix (HGP) organiseren.

De KLM Albatros Lounge staat weer

Op dit moment zijn de tenten,
waarin allerlei activiteiten en
ontvangsten gehouden zullen
worden zoals de KLM Albatros
(voorheen de KLM Swan), zo
goed als klaar. Het parkeerterrein
bij het clubhuis komt binnenkort
aan de beurt om opgebouwd te
gaan worden. Daar komen bijvoorbeeld de spelerslounge en
de persruimte. Maar ook het promodorp is als uit de as herrezen.
Wat daar nog rest is de aankleding en ook dat is een megaklus.
“We zijn in de eerste week van
augustus begonnen met de
voorbereidingen. De tenten van
firma De Boer staan nu zo goed
als allemaal. Nu al zijn er circa 30
mensen dagelijks aan het werk
en dat aantal gaat richting de
opening van het KLM Open alleen maar toenemen. In de laatste fase zal er ook’s avonds en in

de weekenden gewerkt worden”,
vertelt Willem Keislair, lid van de
KG&CC.
Het zijn natuurlijk niet alleen de
bouwers die nu op de ‘Kennemer’
de handen uit de mouwen steken. De greenkeepers van de
KG&CC zijn al weken bezig om de
baan in een topconditie te brengen. Vlak voor en tijdens het toernooi wordt de ploeg van hoofd
greenkeeper Dick Vastenhouw
nog groter, voor het dagelijkse
onderhoud aan de baan die er nu
al geweldig bij ligt. Maar de vaste
ploeg van Vastenhouw krijgt alle
credits, en verdiend!
“Er is onder de leden echt een
commitment over het KLM Open
op onze baan. Natuurlijk is het
best vervelend dat er een aantal
dagen niet gespeeld kan worden maar voor dit toernooi heb-

ben we het er graag voor over”,
vertelt Keislair
“Helaas is het alweer de laatste
van de drie keer dat wij gastheer
mogen zijn van de spelers, toeschouwers en de nationale en internationale pers. Uiteraard zijn
er andere banen in Nederland
die dit ook willen dus zal er nooit
meer dan drie keer in successie op
een en dezelfde baan gespeeld
worden. Maar een baan heeft veel
te lijden van zo een groot evenement en daarom is het goed om
na drie jaar een paar jaar wat rust
te krijgen”, aldus Keislair.
De KG&CC ligt dus op schema om
toernooidirecteur Daan Sloter,
de spelers waaronder toppers
als Tom Watson en Joost Luiten,
en het hele ondersteunende circus met alle egards te kunnen
ontvangen.

Karten

Test met straalmotor aangedreven kart
Een leerling van het Cambium College uit Zaltbommel,
Onno Wijnberg (17), mag zijn kart met zelfgebouwde
straalmotor gaan testen op Circuit Park Zandvoort. Vrijdag 4 september om 17.00 uur start de testrit.

Straaljager aangedreven kart

Wijnberg bouwde de straalmotor voor zijn profielwerkstuk,
een van de finale opdrachten

voor de vwo-scholier. “Ik zag
op internet een modelbouw
van een straalmotor, toen heb

ik dat plan bedacht en een
vrachtwagenturbo geregeld.
De kart en de losse onderdelen
staan thuis in de schuur en de
bouwtekening heb ik in mijn
hoofd. En nu ben ik natuurlijk
heel erg benieuwd en gespannen of dat wat ik bedacht heb
ook werkelijk in de praktijk zijn
werk gaat doen”, zegt de techneut. Hij krijgt bij de testrit hulp
van technici van de bedrijven
die hem sponsorden en van
het circuit. Onlangs probeerde
Wijnberg zijn straalmotor thuis
uit, die toen nog niet aan de
kart was bevestigd. Het apparaat werkte. “De straalmotor liep
goed en er kwam in elk geval
een hoop lawaai uit”, weet hij.
Volgende week vrijdag weten
we of het ook op de kart werkt.

Prachtige formule 1 bolides van weleer | Foto: archief 2014

Evenals vorig jaar komen dit
jaar weer de meest tot de verbeelding sprekende raceklassen met stevige startvelden aan
bod. Vrijdag, zaterdag en zondag zullen meer dan 30 oudFormule 1 auto’s in het FIA Masters Historic Formula One (MHFO)
Championship uitkomen.
Weijers kondigde ook aan dat er
veel Britten komen. In de voorgaande drie jaar dat de HGP is
gehouden, heeft het evenement een uitstekende naam
opgebouwd in de internationale historische autosport. De
groei zit ook weer in de MHFO
Championship, voor Formule
1-auto’s uit de periode 19661985. Afgelopen jaar stonden er
nog 24 bolides aan de start, dit
jaar zijn dat er wellicht alweer 30.
Daarnaast hebben de klassen
‘Pre ’66 Grand Prix Cars’ en ‘Pre
’61 Grand Prix Cars’ een hoog
Formule 1-gehalte. Ook deze
wagens komen traditiegetrouw
met een goed startveld naar het
Zandvoortse circuit. Een andere
bijzondere klasse zijn de wagens
die meedoen aan de uursrace
van het FIA Masters Historic
Sports Car Championship met
onder meer ‘Le Mans’ sportprototypes uit de jaren 1962 tot 1974.
De BMW Classic en de Formule 1
wagens van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher

(Benetton B192) en Damon Hill
(Arrows A18) zijn te zien in een
demonstratieprogramma. Verder
rijden de Alfa Romeo 182B van
Andrea de Cesaris en de Jordan
EJ12 van Takuma Sato rond.
Porsche is nu ook weer partner
van de HGP. Het Duitse automerk
verzorgt op zaterdag en zondag
een speciale demonstratie. En
net als de eerdere uitgaves zullen op zaterdagavond tientallen
deelnemers hun formuleauto’s,
toerwagens of GT’s aan het publiek laten zien tijdens de inmiddels traditionele en unieke
parade door het centrum van
Zandvoort.
Het goedgevulde en spectaculaire
GT-veld van de Gentlemen Drivers
heeft meestal een oranje tintje.
Vorig jaar wonnen Tom Coronel
en David Hart in een AC Cobra,
in 2012 klonk het Wilhelmus
voor Jan Lammers en Michiel
Campagne die in een Chevrolet
Corvette Grand Sport reden. De
startvelden van het NK HTGT
(toerwagens en GT’s 1947-1965)
en het NK GTTC (toerwagens en
GT’s 1966-1981) tellen naar verwachting rond de 57 auto’s.
Vrijdag en zondag begint het
programma om 09.00 uur;
zaterdag om 08.00 uur. Kaarten
zijn in de voorverkoop te
bestellen via de website van
Circuit Park Zandvoort. De
prijzen zijn vanaf € 20.
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Gemeentelijke publicatie week 35 - 2015
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 34 en
de verdere in week 34 door het college genomen besluiten
zijn in week 35 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Ontwerpbestemmingsplan “Groot Bentveld”, gemeente Zandvoort
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 28 augustus
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Groot Bentveld”.

Inhoud bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan betreft een postzegel(bestemmings)plan voor het landgoed ‘Groot Bentveld’ waarvoor
het voornemen bestaat om de bestaande woonfunctie uit te
breiden met de volgende ontwikkelingen:
• ondergrondse zaal ten behoeve van beeldende kunst;
• kunst in het park;
• de plaatsing van zonnepanelen;
• de verplaatsing van de tennisbaan; en
• een extra schuur (bovengrondse zaal ten behoeve van
beeldende kunst)

• Karel Doornmanstraat 2 F2, vergroten doorbraak, ingekomen 18 augustus 2015, 2015-VV-138.
• Brederodestraat 110, uitbreiden woning, ingekomen 19
augustus 2015, 2015-VV-139.
• Stationsplein 2, herontwikkeling en restauratie stationsgebouw, ingekomen 18 augustus 2015, 2015-VV-140.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend
Er is een evenementenvergunning verleend voor de Historic
Grand Prix van vrijdag 28 augustus t/m zondag 30 augustus
2015.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Binnen het vigerende bestemmingsplan “Bentveld” is de realisatie van hiervoor genoemde ontwikkelingen niet mogelijk.
Het bestemmingsplan dient derhalve voor het perceel behorende bij het landgoed ‘Groot Bentveld’ te worden herzien.

Stukken ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, toelichting en regels zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.zandvoort.nl.
Tevens ligt een papieren versie van de stukken gedurende
de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het
gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan door een
ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen naar voren
worden gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren
gebracht te worden bij de gemeenteraad van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan
een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer K.
Mahi of de heer J. Sandbergen van de afdeling Ontwikkeling
en Beheer / Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar
onder het algemene nummer 14023.

Openingstijden Centrale Balie
Zandvoort:
• Burg.Nawijnlaan 10, verzoek afwijken bepaling bestemmingsplan voor gebruik schuur als schoonheidssalon,
verzonden 17 augustus 2015, 2015-VV-088.
• Ir.G.Friedhoffplein 18F9, doorbreken draagmuur, verzonden 17 augustus 2015, 2015 VV-113.
• Thorbeckestraat 19, plaatsen dakkapel, verzonden 20
augustus 2015, 2015-VV-107.

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Kamerlingh Onnestraat 19, bouw extra bouwlaag t.b.v.
uitbreiding bedrijfsgebouw, verzonden 20 augustus 2015,
2015-VV-076.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Zandvoort:
• Zandvoortselaan 35, bouwen van een vakantiewoning op
eigen terrein, verzonden 20 augustus 2015, 2015-VV-103.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift

Zandvoort:
• Paradijsweg 15, uitbreiden woning, ingekomen 15 augustus 2015, 2015-VV-137.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Bezwaarschriften

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Openingstijden begraafplaats

(Reguliere omgevingsvergunning)

Er is een evenementenvergunning verleend voor de Historic
Grand Prix van vrijdag 28 augustus t/m zondag 30 augustus
2015.

Omgevingsvergunning aangevraagd

U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken

Evenementenvergunningen verleend

Ingekomen vergunningsaanvragen

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Golf

Hockey

Martijn Wijsman Nederlands kampioen
Het allereerste NK voor golfers met een fysieke beperking is bij de heren gewonnen door
onze plaatsgenoot Martijn Wijsman. Zijn score was meer dan goed te noemen, zeker in
het licht van de lichamelijk grenzen die moesten worden verlegd. Wijsman speelt met
een handicap van 10.2 en bleef spelers met een lagere handicap gemakkelijk voor.

ZHC viert jubileumfeest
De Zandvoortsche Hockeyclub bestaat 80 jaar. Komende
zaterdag wordt dat door de 360 actieve leden, en hopelijk
ook met heel veel oud-leden, uitbundig gevierd.
In de middag wordt een clinic
verzorgd door bekende hockeyers, en er zijn springkussens,
een waterglijbaan en een hockeykermis voor de jeugd. Voor
de (oud) leden wordt ’s middags

een lunch en ’s avonds een bbq
georganiseerd. Om 20.00 uur
start het lustrumfeest met DJ’s
uit eigen stal. Er zijn nog online
kaarten verkrijgbaar via www.
zandvoortschehockeyclub.nl.

Tennis

Melissa Boyden succesvol in
nationale kampioenschappen
Het Zandvoortse tennistalent Melissa Boyden (12) is tijdens de nationale kampioenschappen van de KNLTB, in
Dordrecht, in de halve finale uitgeschakeld door de als 2e
geplaatste Madelief Hageman uit het district Noord-Holland Noord.

Martijn Wijsman (2e van links) is Nederlands Kampioen

Op golfbaan ‘de Batouwe’ in
Zoelen (Gelderland) ging vorige
week zaterdag een groep van
29 personen met een kleine of
grote fysieke beperking van start
in diverse categorieën. Bij de heren was voormalig Paralympisch
skiër en onze dorpsgenoot
Martijn Wijsman de sterkste. Hij
mag zich dit jaar Nederlands
Kampioen noemen. Met een
score van 80 slagen hield hij aan
het eind van de achttien holes
twee slagen voorsprong op Hans
van Elven die met 82 slagen binnenkwam. Ton Volmer legde beslag op de derde plaats met 84
slagen.
Er zijn twee wedstrijden gespeeld.
Een was een Stablefortwedstrijd

en de andere was een strokeplay.
“Ik ben er reuze blij mee. Ik heb
er veel voor getraind en gelukkig kwam het er vandaag ook
uit”, aldus Wijsman na afloop
in het clubhuis. “Ik heb vijftien
jaar in de nationale selectie alpineskiën gezeten, heb aan vier
Paralympische Spelen meegedaan, vanaf Albertville in 1990
tot de Spelen van Salt Lake City
in 2002. Daarnaast ook nog drie
Wereldkampioenschappen. En
nu, vandaag deze titel. Ik ben
op de goede weg”, grapt de
Zandvoorter die in het dagelijks
leven een fietsenzaak heeft.
Deze wedstrijd was van behoorlijke importantie. De winnaar
en de nummer 2 hebben zich

geplaatst voor het EK dat in oktober in Malaga, Spanje, wordt
afgewerkt. “Mijn trainingsarbeid op de baan van Open Golf
Zandvoort heeft vruchten afgewerkt. Ik mag daar drie keer per
week vrij spelen en dat heeft mij
erg vooruit gebracht. Daarnaast
heb ik regelmatig wedstrijden
gespeeld, ook op internationaal
niveau. Sinds 2014 zit ik in de
selectie van de NGF, want we
houden rekening met een mogelijke Paralympische status voor
het golf met een fysieke beperking. Het zou geweldig zijn als
dat gebeurt”, aldus de fanatieke
golfer. Namens de Zandvoortse
Courant van harte gefeliciteerd
met deze mooie titel en succes
op het komende EK!

De als 6e geplaatste Zandvoortse
voldeed dus aan de verwachtingen en steeg mede door dit
resultaat naar de 4e plaats op
de nationale jeugdlijst voor
meisjes tot 12 jaar. Komend jaar

moet zij een leeftijdscategorie
hoger spelen, de U14 en gaat
het weer van voren af aan. In de
tussentijd zal zij nog een aantal
toernooien spelen, ook de komende winter.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.

Voetbal

SV Zandvoort draait nog niet lekker
Nog steeds wil het niet vlotten met het vlaggenschip van
SV Zandvoort. Onze plaatsgenoten startten afgelopen
zaterdag de KNVB bekercompetitie in Hoofddorp tegen
zaterdag tweedeklasser Overbos en ook nu moesten
de voetballers met de staart tussen de benen afdruipen
richting Zandvoort.
Overbos, zo een beetje de
‘angstgegner’ van de tijd dat
Zandvoort in de 2e klasse speelde, had het een stuk beter op de
rit. Alhoewel Zandvoort tot de
2-1 goed meevoetbalde, zakte
het team in de laatste fase van
de wedstrijd diep weg en werden nog 4 doelpunten geïncas-

Melissa Boyden

seerd. Eindstand 6-1 derhalve
en een nieuwe ontgoocheling
voor trainer Laurens ten Heuvel
en zijn spelers.
Gisteravond is de tweede wedstrijd in het bekertoernooi
gespeeld. Zandvoort speelde
thuis tegen zondag derde-

klasser Assendelft. Omdat de
Zandvoortse Courant op woensdag gedrukt wordt, konden wij
geen gegevens over deze wedstrijd publiceren. Die houdt u van
ons tegoed. Komende zaterdag
speelt Zandvoort om 17.00 uur
in en tegen Wijk aan Zee.
De wedstrijden om de KNVB-beker
worden, net als die om de HD
Cup, vooral als oefenwedstrijden
beschouwd. De formatie van SV
Zandvoort zal nog veel trainingsarbeid moeten verrichten om het
naderende seizoen aan het einde
als gelukt te kunnen beschouwen.

Abovo Media
Administratiekantoor K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Arrow telecom LTD
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwbedrijf STRAK
Center Parcs
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Dansschool Schröder
Dansschool Skillz
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account
Eric Zorgt
Fietswereld Zandvoort
Fysiofit Zandvoort
Goodnight
Greeven Makelaardij
Het Pakhuis
Ineke Smit Uitvaartverzorging
Kaashuis Tromp

Kontext
KVV Grafische Vormgeving
L. Paap medische hulpmiddelen
Mediamarkt
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
Onair-Events
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Sea Optiek
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Swingsteesjun
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Van der Valk Notariaat
Venavo
Wapen van Zandvoort
Zorgbalans
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22.00 uur Badhuisplein
vuurwerkshow
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v.a. 19.00 uur Raadhuisplein
optreden diverse bands
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3

Bezoek

5

Paal

Werkbezoek
CvdK Remkes
in Zandvoort

Paalzitters zijn
goed bezig en
stijgen gestaag

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Op de paal

11

Hond

15

Dushi zoekt
een nieuwe
thuisbasis

Races met oude
Formule 1 wagens
zijn zeer in trek

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Grote mensenmenigte langs route rijdersparade

Sinds vorige week don-

Zeer veel belangstelling was er langs de route die de oude raceauto’s zaterdagavond

derdag wordt de paal die

volgden om vanaf Circuit Park Zandvoort naar het centrum van Zandvoort te komen.

ter hoogte van Thalassa

Duizenden mensen hebben genoten van de traditionele rijdersparade, die onderdeel

in de laagwaterlijn staat,

is van het Historic Grand Prix weekend.

24 uur per dag bemand
door protestzitters. Elke
deelnemer zit 6 uur lang
alleen op de paal om actie
te voeren tegen het plan

tweemaal een rondje door het
dorp had gereden, werden de
bolides in de straten van het centrum geparkeerd, waar de trotse
eigenaren graag hun bezit toonden en er met veel passie over
vertelden. Hoeveel foto’s er gemaakt zijn is niet te peilen, maar
vele duizenden zijn het zeker.
Direct na de parade startte op het
Raadhuisplein een muziekfestival met optredens van diverse
bands. Vrolijke deuntjes werden
over het volle plein uitgestrooid
en menigeen kon niet stil blijven
staan bij de opgewekte klanken
van de optredende artiesten. Het
werd een prachtige afsluiting van
een schitterende dag die mogelijk werd gemaakt door honderden vrijwilligers en professionals.

om windmolens vlak voor
onze kust te plaatsen.
De actie verloopt goed. Alleen
tijdens het onweer van afgelopen zondag op maandag konden de actievoerders van dat
moment niet hun dienst uitzitten. Verder verloopt de actie
geheel volgens plan.
Op pagina 5 ziet u een impressie van de actie tot nu toe. Op
de website van De Zandvoortse
Courant wordt dagelijks een
verhaal gepubliceerd over de
paalzitactie.

Sport

De rijdersparade is een waanzinnige publiekstrekker

De rijdersparade van de Historic
Grand Prix is echt uniek in de
wereld. Het lijkt wel of er ieder
jaar, dit was het derde jaar in
successie, steeds meer men-

sen naar de ‘optocht’ komen
kijken en dat zijn zeker niet alleen maar Zandvoorters. Langs
de hele route stonden velen te
wachten op datgene wat komen

S C OOT M OBI E LE N
Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel
Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

zou. Toen als eerste de rescueauto’s van de OCA (Officials Club
Automobielsport), die de stoet
begeleidden, langskwamen
gingen de harten van al die fans
sneller kloppen.
Nadat het lange lint van wagens

De Historic Grand Prix trok vrijdag, zaterdag en zondag 52.500
bezoekers naar het circuit.
Dat is iets meer dan vorig jaar.
Zondagavond veroorzaakte dat,
in combinatie met de vele strandbezoekers die de mogelijk laatste zomerse dag op het strand
hadden doorgebracht, voor files
Zandvoort uit.

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

Paalzitten

HET ALLERNIEUWSTE VAN SIEMATIC
nu bij Peter Trieling Keuken Design
Vernieuwend design, nieuwe materialen en nu leverbaar
in 1.950 verschillende kleuren! SieMatic staat voor tijdloze elegantie.

De raadscommissies gaan weer vergaderen!
‘Het staat als een
paal boven water:
Zandvoort is tegen
windmolens voor de kust’

Zie pagina 12 voor de vergaderdata.

dinsdag t/m zaterdag geopend

Zondag, maandag en avonden op afspraak wanneer het u uitkomt!

Parallelweg 2 – 6 1948 NM Beverwijk | Woonboulevard Beverwijk | T 0251 21 35 98 |

Gemeente Zandvoort

www.ptkd.nl

1

Waterstanden

7 September 2015 wordt

We blijven je naam noemen.

10-9-2012

Robin

Laura Castien 25 jaar

Z U I D S T R A N D

J U S T

Martijn, Ellen, Max en Melissa

Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

Danny en Miranda, Linda en Wim, en kinderen

5
2
Laura Castien
25
25 jaar
25

0 mm

Gefeliciteerd lieve mama
Liefs

Jazzlyn

By reservation only...

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

van de gemeente Zandvoort
15-28 augustus 2015

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

Geboren:

72x50 mm

Warnaar, Koen Cornelis en: Coppes, Myrthe Annefleur
Voswijk, Remco en: van der Werff, Iris
Zanen, Pieter en: Arnoldi, Sandra
Keur, Charles en : Klercq, Elisabeth Johanna
Modronja, Meho en: Plantinga, Macha

UIT VA ART VERZORGING
Overlijden

melden?

Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
a.s. zondag
ik mijzelf dat ik onze bestaande en-nieuwe
klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
Iedereen heeftgem.
rechtZandvoort
op een waardig afscheid waarin de
Protestantse
mensen
die
dit
begeleiden
openstaan voor eigen inbreng
10.00 uur ds. C. Meijer uit Haarlem
en
wensen
van
de
nabestaanden.
Om dit mogelijk te maken
www.kerkzandvoort.nl
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij
in een
ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
RKontvangen
Parochieu St.
Agatha
hier
de
mogelijkheid
om alles
op het
gebied van uitvaarten
11.00 uur Gezamenlijke
viering
in Overveen
te
regelen,
te
bekijken
en
te
ontdekken.
Ik sta samen met
www.boazparochies.nl
mijn professionele team altijd voor u klaar.

Kerkdiensten

RK Parochie Antonius & Paulus
Overlijden
melden?
11.00
uur Gezamenlijke
viering in Overveen
www.boazparochies.nl

2

HOOG

Laag

HOOG

W
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T
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07.19
08.07
09.05
10.04
11.35
12.56
13.59
15.00

15.15
16.10
17.06
18.06
19.15
20.24
21.55
23.06

19.46
20.35
21.24
22.35
-

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

❖
Filet mignon
ossenhaas met warme knoflooksaus
of
Heilbotfilet met kreeftensaus
❖
Petit grand dessert

Erika

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

B A N D E N S E RV I C E
Even voorstellen...
mm
U72x100
kunt bij
Van derGuy
Veld
terecht voor:
Troupin
Eigenaar van Troupin Natuursteen en
• Banden (winter/zomer/all-weather)
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)

gesprekken met onze klanten besefte
• De- en monteren

•
•
•
•
•

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte

ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
Balanceren bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen. auto’s - zie onze website
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de Kamerlingh Onnesstraat 23
Reparaties
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
Tel.: 023-571 45 80
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
Accu’s
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend.
Wij
www.autobedrijfzandvoort.nl
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft
Opslag banden
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met
Reinigen wielen
mijn professionele team altijd voor u klaar.

A PK KEURI NG
melden?
€ 19,- I NCL .
Bel nu voorOverlijden
informatie
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
of een afspraak…

tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Evangelische
Gebed Zandvoort”
tel.: 023 -Gemeente
532 60“Huis
13 van
www.troupin.nl
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Laag

Hollandse garnalencocktail
of
Steak tartaar

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Overleden:
Atkinson, Henry John, geb. 1934
Luijkx, Jacobus, geb. 1938
van Leijenhorst, George, geb. 1927
Even voorstellen...
Bleekemolen,
Cornelis Jacobus Willibrordus Maria, geb. 1939
Muller,
geb. Adolf, Geertje, geb. 1925
Guy Troupin
Erkendiep, geb. Cumber, Pauline Joyce, geb. 1926

HOOG

3
02.59
4
03.54
5
04.45
6
05.55
7
07.05
8 00.06 0 8 . 0 4
9 01.30 0 9 . 2 5
10 02.29 1 0 . 4 5

tel.: 023 - 532 60 13

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

mm

SEPT

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

Gehuwd:
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Noor
Evi
Mr & Mrs
Parels

AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

Jake Maurice, zoon van: Drommel, Maurice en: Hartoch,
Overlijden melden?
Maud

A W A Y

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Burgerlijke stand

0 mm

H I D E

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 19h00

72x50 mm

www.troupin.nl

B E A C H

28 september
5 oktober

7-9-2015 wordt mijn mama
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn

|

14 september
21 september

Liefs
Leon, Kaylee, Sylvie, Mama en papa

Jan-Willem, Bianca, Justin, Mitchell en Bibi

F O O D

Amazing Mondays by..

Gefeliciteerd meissie!

10-9-2015

Pa en Ma

A S I A N

 023-5730962

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

De tijd gaat voorbij, maar het gemis blijft.
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Het politieke zomerreces is voorbij. De dames en heren
politici zijn als het goed is uitgerust en weer vol energie.
Komende dinsdag, woensdag en donderdag zijn weer de
eerste commissievergaderingen van het nieuwe seizoen
gepland. Dinsdag staat direct een zwaar item geagendeerd.
Op de agenda van de commissie
Bestuur en Middelen prijkt dan
het Sanctiebeleid drank en horeca. De fractie van de VVD wil dat
het college meer informatie geeft
over de toepassing van dit beleid.
Het verzoek van de liberalen komt
voort uit hetgeen er rondom discotheek Chin Chin is voorgevallen. Vooral de Zandvoortse horecaondernemers, en veel politici,
spraken min of meer schande
van de sanctiemaatregel van
de burgemeester. Ook komt
dinsdag de Verordening op het
Burgerinitiatief ter sprake. De fracties van D66, OPZ en CDA stellen
voor om de Verordening op het
Burgerinitiatief 2015 vast te stellen, waardoor het voor groepen
burgers mogelijk wordt om onderwerpen op de agenda van de
raad te zetten.

Commissie Ruimte
en Economie
Woensdag is een belangrijke
vergadering van de commissie
Ruimte en Economie. Dan staat
de Parkeerverordening en de nota
winterparkeren in het middelpunt
van de belangstelling. Ook komt
dan de definitieve verklaring van

geen bedenkingen over het fietspad Zandvoortselaan-Oase aan
de orde.

Commissie Samenleving
Tijdens de vergadering van de
Commissie Samenleving komt
de Zandvoortse Rekenkamer
donderdag met een rapport over
de Blauwe Tram. De Rekenkamer
heeft onderzoek gedaan naar
het gebruik van de multifunctionele ruimten door verenigingen
in de Blauwe Tram. De resultaten worden aangeboden aan de
raad en de commissie wordt in
de gelegenheid gesteld hierover
met de Rekenkamer te discussiëren. Ook de wijziging in de
Gemeenschappelijk Regeling binnen Paswerk zal ter tafel komen.
Deze en andere onderwerpen
zullen komende week de nodige
discussies opleveren. U bent van
harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Alle drie de dagen starten ze om 20.00 uur. De
entree is via het bordes op het
Raadhuisplein. De deur van het
raadhuis gaat om 19.30 uur open.
De entree is gratis en de laatste
agenda is daar dan te verkrijgen.

CvdK Remkes was voor
werkbezoek in Zandvoort
Afgelopen woensdag, 2 september, heeft de Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes een
regulier werkbezoek aan Zandvoort gebracht. Naast een
ontmoeting met het college en de gemeenteraad van
Zandvoort stond een bezoek aan ‘Entree Zandvoort’, het
gebied tussen het NS-station en de boulevard, op het
programma.
Ook heeft Remkes een bezoek
gebracht aan de watersportvereniging. Beide projecten zijn
zwaar door de provincie gesubsidieerd. Het college van B&W
en de gemeenteraad hebben
verschillende onderwerpen met

Remkes besproken, zoals integriteit, de democratische controle
op samenwerkingsverbanden,
en een aantal actuele zaken die
Zandvoort graag onder de aandacht van de Commissaris wilde
brengen.

Raadsleden Amsterdam
oriënteerden zich in de AWD
Een groep raadsleden uit Amsterdam heeft zich afgelopen maandag in de Amsterdamse Waterleidingduinen
(AWD) georiënteerd over het probleem met het grote
aantal damherten dat daar leeft. De populatie is gegroeid
naar een schrikbarende hoeveelheid. In een gebied met
maximaal plaats voor 800 van deze grote grazers, leven er
nu circa 3000. Met alle gevolgen van dien.

Zingen voor de radio
In het kader van Museumpodium treedt zondag 6 september het Zandvoorts Mannenkoor op in het Zandvoorts Museum. Om dit te promoten zal organisator van het Museumpodium Noortje Oliemuller komende zaterdag aanschuiven
bij het ZFM radioprogramma Goedemorgen Zandvoort.
Om haar aankondiging te ondersteunen zal een deel van het mannenkoor tijdens het interview een
aantal liederen ten gehore bren-

gen. Wie nieuwsgierig is kan zaterdag om 11.40 uur afstemmen
op ZFM radio, of live naar de uitzending kijken in hotel Hoogland.

Cartoon - Hans van Pelt

Het aantal herten in de AWD moet omlaag

De groepen herten zorgen voor
overlast als gevaarlijke situaties
rondom de AWD maar ook voor
het kaal vreten van de vegetatie en wel in een mate waardoor voor de rest van de fauna
nauwelijks voldoende voedsel
is. Zandvoort heeft al vaak bij
Amsterdam gevraagd om een
oplossing. Onlangs kwam het
college van B&W van de hoofdstad met een ‘oplossing’: de
herten zouden naar Bulgarije
getransporteerd moeten wor-

den, waar ze in een natuurgebied zouden kunnen leven. De
gemeenteraad moet nog over
deze oplossing een besluit nemen. Later bleek dat daar ook
gejaagd mag worden.
Natuurlijk is voor de Partij van de
Dieren dat transport geen optie,
net als het schieten van veel herten. D66 echter ziet de noodzaak
wel ervan in en zal voor het reguleren van de populatie stemmen.
Bron: www.rtvnh.nl

Open dag prima bezocht
De open dag die zondag door
theaterschool Het Nest werd
georganiseerd, is prima bezocht.
Leidster Esther was in eerste instantie bang dat het te mooi
weer zou zijn, maar zij vergiste
zich danig. Met name de jongere
jeugd kwam naar de open dag.
Onderdeel van deze dag en wel-

licht het hoogtepunt, was een
wedstrijd ‘geen ja, geen nee’, het
aloude spelletje van de radio dat
van stal werd gehaald. Het Nest
had daar de titel Kampioen van
Zandvoort aan vastgebonden.
Bram bleek daarin de beste te
zijn en kreeg deze eretitel toebedeeld.

Column

… staat schoolzwemmen, sinds
’t afschaffen, weer ter discussie.
Jaren terug werd het zwemmen
gezien als ‘natte’ gymnastiekles.
Het was een eerste aanzet voor
de kinderen die nog niet konden
zwemmen. Voor de kinderen die
wel deze vaardigheid meester waren, was schoolzwemmen nuttig.
Het vertrouwd blijven met water
stond toen op nummer één. Nu er
dit jaar inmiddels 11 mensen verdronken zijn, wordt de discussie
weer opgerakeld. Terecht vind ik.
Mijn ouders konden, zoals zovele
Zandvoorters, niet zwemmen.
Kennelijk vonden zij het belangrijk dat hun drie dochters deze
vaardigheid wel leerden. Ik kreeg
zwemles bij de Zeeschuimers
en ging wekelijks naar het
Sportfondsenbad in Haarlem.
Uiteraard was rijden met de tram
een feest, het zwemmen vond ik
een ramp. Vooral de hengel, een
lange stok met een ijzeren haak,
was in mijn ogen een martelwerktuig. De hengel, waar ik als vis in
nood aan bungelde, werd gehanteerd door een schreeuwende
dame. Ik kan mij niet herinneren
dat ik een zwemdiploma heb gehaald. Zal wel niet want anders
had ik dat stukje papier als een
schat bewaard. Schoolzwemmen
kreeg ik pas in de 1e klas van de
MULO. Op de fiets naar het openlucht zwembad van Riche en dan
met een plons het zeer koude
water in.
Mijn drie kinderen kregen zwemles in het inmiddels gesloopte
zwembad aan de boulevard
bij zwemmeester Dries. Het afzwemmen was in het Overveense
Stoopbad. Van tevoren gingen wij
met de kinderen eerst ‘voorzwemmen’ om ze te laten wennen aan
het groene badwater. Zij behaalden wel het zwemdiploma, de andere diploma’s kregen zij via het
schoolzwemmen. Dat was een
ideale formule die ook nu gehanteerd kan worden. Diploma A betalen de ouders en de andere diploma’s via schoolzwemmen. Met
misschien als extraatje voor de zomervakantie een paar educatieve
lessen, gegeven door leden van
de Zandvoortse Reddingsbrigade
over hoe onveilig zwemmen in
zee is en een uitleg wat je
moet doen als je in een mui
terecht komt. Helaas draait
het altijd om geld dus zal
het bij discussiëren blijven!

Nel Kerkman

De politiek is weer uitgerust
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VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Opfriscursus laptop / Windows
Voor deze cursus neemt u uw eigen laptop mee. Als u geen
laptop heeft kunt u werken op een laptop van Pluspunt.
Deze moet gereserveerd worden tegelijk met de inschrijving.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur
15 september t/m 27 november

Bridge beginners
Bridge is een spel voor hoofd en handen dat over de hele
wereld wordt gespeeld. Het houdt uw hersens in conditie,
ze blijven fit en actief. Onderling is er veel gezelligheid.
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur
22 september t/m 8 december

Workshop Amigurumi haken,
het nieuwe haken!

Maandag 6 september
zijn wij U weer
als vanouds van dienst

Evenementenagenda
 SEPTEMBER  SEPTEMBER 
5

Open dansavond - Dansschool Dolderman
in Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

6

Museumpodium - Optreden van het

Zandvoorts Mannenkoor in Zandvoorts
Museum, 15.00-16.00 uur

10-13 KLM Open

Intern. golftoernooi op Kennemer Golf Club

Dus met advies,
droptoffees en
eventueel zelfs kofﬁe

12 Open Monumentendag

Protestantse kerk, 11.00-16.00 uur

13 Jazz in Zandvoort - Met Scott Hamilton.
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

13 Jutterskofferbakmarkt - Gasthuisplein,
10.00-16.00 uur

Versteege’s IJzerhandel
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort

Leer schattige cadeautjes maken van katoen. Ideale
kraam- verjaardagscadeautjes en gezellig en leuk om te
maken! € 15,-Woensdag 10 :00 – 12:00 uur
30 september

Bioscoopprogramma
3 september t/m 9 september

Glas in Lood

ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

Een oeroud ambacht met schitterende resultaten. Leer hoe
je zelf een prachtige lichtinval kan creëren met glas in lood
ramen in je huis.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur
28 oktober t/m 16 december

MINIONS (3D/NL)

Patchwork – Quilten
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december,
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk. € 60,-

Open Atelier
Onder leiding van Mona Meier tekenen of schilderen met
zelf gekozen middelen.
Dinsdag 9:30 -12:00 uur
22 september t/m 15 december

BINNENSTEBUITEN (NL)

ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

STILL ALICE
DO/ZO/MA/DI OM 19.00 UUR

JURASSIC WORLD (3D)
VRIJ/ZA OM19.00 UUR

DE REUNIE
DO TM DI OM 21.30 UUR

FILMCLUB:
THE KING’S GARDENS
MET KATE WINSLET & ALAN RICKMAN
WO OM 19.30 UUR

Beeldhouwen en boetseren

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Voor beginners en gevorderden.Werken naar eigen inzicht.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
24 september t/m 17 december

Colofon

Denderen door de duinen
In een gezellige groep elke week een gezonde wandeling
door de duinen onder leiding van Joke Bloeme-Bais. Zij
vertelt heel veel over wat er leeft, groeit en bloeit. € 30,Dinsdag 10:00 – 11:00 uur
22 september t/m 1 december

Mindfulness
Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’. Het is de
vaardigheid om in het hier-en-nu te zijn, zonder oordeel.
Iedereen kan het leren. € 80,Vervolg Voor mensen met ervaring of voor mensen die de
start cursus hebben gedaan.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
1 oktober t/m 26 november
Start vrijdag14:00 – 16:00 uur
2 oktober t/m 27 november

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Veel te vertellen over de paalzitactie
Er is dermate veel te vertellen over de wetenswaardigheden van de personen die deelnemen aan de paalzitprotest actie dat organisator Albert Korper, van de stichting Vrije
Horizon, een logboek voor op het platform heeft aangeboden. Het is de bedoeling dat de
persoon die aan de beurt is, daar zijn of haar belevenissen aan het papier toevertrouwd.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Toppers!

Het platform werd zaterdag voor de eerste keer omhoog gekrikt

Alle protestzitters hebben wel
iets speciaals meegemaakt. Van
het bezoek van een eenzame
vos tot steun van de stappers uit
Haarlem en van onweer tot te
hoog water om te kunnen wisselen. “De verhalen die ze vertellen
spreken boekdelen en ze vinden
het allemaal een peulenschil. Ook
ik heb daar, helemaal alleen, gezeten”, zegt Esther Janssen van
Bewoners Leefbare Kust en mede-organisator van het protest.
En de landelijk media, zowel tv/
radio als geschreven pers, smullen van de verhalen en schenken
dan ook veel aandacht aan de
actie.

Paalzitters
Nadat Huig Molenaar donderdag
in de stromende regen als eerste
de paal beklommen had, zijn hem
al vele actievoerders gevolgd
waaronder wethouders, ondernemers en kustbewoners. Zo klom
visventer Mandy Berg in de paal
omdat haar man Patrick hoogtevrees heeft. John Lemmens koos
ervoor om zijn verjaardag te vieren in de paal, waarbij iedereen
welkom was om hem te feliciteren “maar wel eerst een handtekening zetten hoor”. Dichter
Marco Termes zag zijn 6-uursdienst een stuk ingekort vanwege
het onweer dat over Zandvoort
trok. Gisteren (woensdag) nam
Sinterklaas plaats in de paal en
van alle activisten die nog komen gaan valt VVV directeur Lana

Lemmens ook op. Maar uiteraard
zijn alle 40 mannen en vrouwen
die 6 uur op de paal zitten even
grote helden.

Oudste en jongste
deelnemers
De handtekeningenactie verloopt voorspoedig. Behalve de
paalzitters zijn nog heel veel mensen actief om handtekeningen te
verzamelen. Een nog jonge maar
zeer fanatieke Zandvoorter, de 10
jarige Stijn, heeft het gepresteerd
om tot en met maandag ruim
1.500 handtekeningen te verzamelen, een bijna onmogelijke
prestatie. Maar ook de oudste
die zich ingeschreven had om
aan het paalzitten deel te nemen, de 87-jarige heer Schoe uit
Bennebroek, laat van zich horen.
Hoewel hij geen kustbewoner is,
is hij wel tegen het vermaledijde
plan van minister Henk Kamp
van Economische Zaken. Helaas
kon de bejaarde man niet via
de touwladder bij het platform
komen, maar hij laat zijn protest
vanaf de kant zeer duidelijk klinken.

IJzeren Gordijn
Het is algemeen bekend dat VVDminister Henk Kamp de mening
van velen die aan de kust wonen
of recreëren, aan zijn spreekwoordelijke laars lapt. Hij wil de mogelijkheid bieden aan multinationals om windturbines van niet
minder dan 200 meter hoog, te

plaatsen binnen de 12 mijlszone
waardoor er een nieuw ‘IJzeren
Gordijn’ voor de Hollandse kust
het vooruitzicht wordt. Hij heeft
lak aan het voorstel om deze giganten op de locatie IJmuiden
Ver, circa 65 kilometer uit de kust,
te laten plaatsen. Volgens de bewindsman is die optie te duur,
maar in het beeld van de totale
kosten die met de bouw gemoeid
zullen zijn, is circa 1,5 miljard euro
extra een peulenschil.

Teken de petitie
De actie duurt nog tot zondag.
Dan wordt tijdens een Sundown
evenement bekend gemaakt
hoeveel handtekeningen de
paalzitactie heeft opgeleverd.
Op het moment dat wij de laatste tussenstand doorkregen,
dinsdagmiddag, waren al 26.000
handtekeningen verzameld. De
handtekeningen die via de online petitie zijn gezet, moeten
daar nog bij worden opgeteld. Er
zijn 40.000 handtekeningen nodig om het alternatieve voorstel
(IJmuiden Ver) op de agenda van
de Tweede Kamer te laten plaatsen. Medio september zal de
Kamer over de plannen een oordeel vellen. U kunt nog sowieso
tot en met zondag op het strand
bij de protestpaal tekenen, maar
er liggen ook handtekeninglijsten bij veel winkeliers, de VVV
Zandvoort, alle strandpaviljoens
en andere plaatsen ter ondertekening voor u klaar.

Het doel van de actie Ver-Zet
is om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen om minister Kamp te overtuigen dat
het ver-plaatsen van de windmolens naar een alternatieve
locatie verder uit de kust, hoog
op het verlanglijstje staat van
de kustplaatsen. De hele week
zitten bekende en minder bekende mannen en vrouwen op
een paal bij strandpaviljoen
Thalassa. Enthousiaste vrijwilligers halen handtekeningen op
waarvan Stijn Jansen een van
de jongste is. Het hele weekend
was Stijn zeer actief en in zijn
uppie haalde hij al 1.500 ondertekeningen op! Hij is met recht
een topper waar Zandvoort
trots op kan zijn. Chapeau Stijn!

Meer danslessen
Na een succesvol eerste seizoen
is gisteren bij Onair-dance het
nieuwe dansseizoen van start
gegaan. Vanaf dit seizoen biedt
de dansschool niet alleen klassiek ballet en preballet, maar
ook streetdance en moderne
dans tot 13 jaar. Vanaf 3 jaar
kunnen kinderen al terecht
bij docente Conny Lodewijk
om te leren dansen. Zij wordt
bijgestaan door professionele
docenten, bij wie dans, talent,
creativiteit en respect centraal staan. Onair-dance is elke
woensdag te vinden in theater de Krocht. De dansschool
is aangesloten bij het Jeugd
Cultuurfonds Zandvoort, waardoor elk kind de mogelijkheid
krijgt om danslessen te kunnen volgen. Meer informatie
en aanmelden kan via www.
onair-dance.nl of via tel. 0619427070.

Suzanna aan
de Sophiaweg

Bestuurswisseling bij
Amie Ouderenzorg
Amie Ouderenzorg biedt inwoners van de gemeenten
Zandvoort en Bloemendaal
de zorg en ondersteuning die
nodig is vanwege lichamelijke
klachten of geheugenproblemen. Dit doen zij zowel in de
thuissituatie als in de woonzorgcentra A.G. Bodaan, Huis
in de Duinen en Meerleven.
Middels een persbericht werd
maandag bekend gemaakt
dat Ben de Valk, bestuurder a.i.
van Amie Ouderenzorg, zijn
functie per 1 september overdraagt aan Hans van Fulpen.
Van Fulpen beschikt over ruime ervaring als bestuurder in
diverse organisaties in de VVT
sector. De Raad van Toezicht
van Amie heeft het volste vertrouwen dat hij de door De Valk
ingeslagen weg zal vervolgen
en de positieve ontwikkelingen
binnen Amie kan doorzetten en
intensiveren in het belang van
kwalitatief goede zorg voor de
cliënten.

Het is fijn dat de gemeente de
kunstbeelden weer herplaatst,
zoals onlangs gebeurd is met
het beeld Suzanna dat bij de
sloop van Sophiaflat even bij
de remise stond uit te rusten.
Inmiddels is het beeld, vervaardigd door beeldhouwer
Gooitzen de Jong, terug aan
de Sophiaweg. Het beeldje
stond er al vanaf 1964 in het
plantsoen van het verwijderde
flatgebouw. Suzanna staat nu
in het project Nieuwe Sophia
en wordt binnenkort nog
mooi belicht. Verder komen er
een paar bankjes en wordt het
groen aangelegd. Als alles op
orde is, heeft Suzanne weer een
mooi plekje om zich te laten bewonderen. Of aan ons eerdere
verzoek, om een plaatje met
naam van de kunstenaar erbij
te plaatsen, wordt gehonoreerd
is nog onbekend.
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3 gangen menu

voor maar

€ 25,00

MMX

PIZZABAR

ITALIAN TAPAS
LA VITA È BELLA!

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS
ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

weekmenu
Ravioli met aubergine, basilicum en Parmezaan
Confit de canard met puree van knolselderij

Keuze uit de gehele kaart

en knoflookjus
Baba au Rum met vanille-ijs

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

HALTESTRAAT 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523

WEEKAANBIEDING
Mosselen
op klassieke, Spaanse of Italiaanse wijze
geserveerd met brood en salade

voor € 12,95
Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Kerkstraat 5 2042 JC Zandvoort 023-7430378,
Reserveren gewenst

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl

De mooiste bloemen aan zee!!

BIJ ONS !!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
Pasteurstraat 10
2041 VA Zandvoort
Tel. 023-5719507
Website: www. huisartsvanbergen.nl

Drs. Nienke van Bergen
Na 33 jaar gaat Bart van Bergen per 1 september 2015
minder werken en gaat Nienke, zijn dochter en opvolger,
haar werkzaamheden uitbreiden.
Per 1 september worden de spreekuren als volgt:
Maandag: Bart
Dinsdag, woensdag en vrijdag: Nienke
Donderdag: 's ochtends praktijk geopend; voor spoedgevallen
waarneming door de huisartsen mevr. A. Scipio-Blüme en de heer
F. Weenink.

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten.
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DJ Ladymix laat tweede track release horen
Onlangs heeft de Zandvoortse DJ Ladymix een nieuwe
track opgenomen. Het is alweer de tweede release van
deze mooie blonde verschijning. De 23-jarige Maxime
IJgosse is 6 jaar geleden met dit werk begonnen en inmiddels draait ze professioneel.

Maxime IJgosse alias DJ Ladymix

Maxime IJgosse, een van de weinige vrouwelijke DJ’s in de landelijk clubscene, treedt veel op,
met name buiten Zandvoort en
is een zeer graag geziene gast
in Spanje. Ze is 6 jaar geleden
bij toeval ontdekt door Dave
Douglas, van discotheek Fame.
“Ik mocht kijken hoe het ging
en af en toe een knopje indrukken. Ik ben ’s middags met hem
gaan oefenen want ik vond het
bijzonder interessant. En van

het een kwam het ander”, zegt
ze. Toen Maxime een keer in een
Zandvoortse gelegenheid aan
de knoppen stond, draaide daar
ook een andere DJ die door zijn
vader begeleid werd. Die vader
heeft haar de gelegenheid gegeven om zich in zijn club in
Spijkenisse te ontwikkelen en
is nu haar manager.
Manager Sam is ook degene
die een studio voor haar geor-

ganiseerd heeft voor de opnames. Hij gelooft heilig in haar.
Kenners dichten Maxime een
mooie toekomst toe want ze
heeft kwaliteit en daarbij komt
dat ze van het vrouwelijke geslacht is. “Maar het is wel hard
werken. Ik treed in veel clubs
op. Onder andere draai ik in
Amsterdam (in Club Smokey
op het Rembrantsplein),
Noordwijk, Lisse, in Beach club
Vroeger in Bloemendaal en incidenteel in het Cafeetje in de
Haltestraat. Ook krijg ik aanbiedingen uit Spanje”, vertelt ze.
Maxime heeft lang in dat vakantieland gewoond en spreekt
de taal vloeiend, wat ze als een
voordeel ervaart.
Platenlabel Punkkids Re cordings zorgt ervoor dat Maxime
tracks op kan nemen en uit kan
geven. Dat gebeurt meestal
via Beatport, iTunes of Spotify
waar iedereen haar muziek kan
downloaden. Ook het blad DJ
Magnl heeft onlangs al aandacht aan haar geschonken
door middel van een artikel
in het blad voor de DJ-wereld.
Jaarlijks kiest de redactie de
beste honderd DJ’s van de wereld, en dat is natuurlijk van heel
groot belang. “Ik hoop toch echt
een keertje in die lijst te komen.
Het is echt een droom voor mij”,
sluit Maxime af. Wie meer van
haar te weten wil komen kan
naar haar Facebook-account
facebook.com/djladymix’m of
haar website www.djladymix.
com bezoeken.

Adviesraad Sociaal Domein geïnstalleerd
Vorige week is eindelijk de nieuwe Adviesraad Sociaal
Domein (ASD) geïnstalleerd. Het is de opvolger van de
WMO-raad en had al in januari geïnstalleerd moeten zijn.
De perikelen rondom de wethouder die vervangen werd,
zorgden voor uitstel.

De installatievergadering in Pluspunt was openbaar

De huidige verantwoordelijk
wethouder Gert-Jan Bluijs was
bij de installatievergadering

aanwezig en heeft de leden geinstalleerd. De adviesraad, onder voorzitterschap van Friso

van Marion, zal in korte tijd
ervaring op moeten doen om
het college gevraagd en ongevraagd advies op het brede
gebied van het Sociaal Domein
en de Jeugdzorg te kunnen geven. De raad kan veel leren van
die van Haarlem. Daar immers
is de afdeling Sociaal Domein
van de gemeente Zandvoort
gehuisvest en zijn de lijnen
dus kort. Die raad heeft ook al
een poosje ervaring in het zeer
gespecialiseerde werk dat verricht zal moeten worden.
De installatievergadering was
direct een pittige met veel
agendapunten die uit en te na
werden behandeld. Een onderdeel was een presentatie van
de stichting Tandem, die de
mantelzorg in de regio ondersteunt.

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Koel en ronduit wisselvallig
septemberweer
De zomer van 2015 is nu officieel voorbij en we
konden eigenlijk wel spreken van een mojo-zomer
(mooie jojo zomer). Er was veel dynamiek met recordlate nachtvorst, zware storm en extreme hitte. Uiteindelijk werd de zomer te warm, zonnig en te nat en dat
sluit aan bij de zomertrend die al een aantal jaren is
ingezet. Ook voor de komende zomers verwacht ik
een soortgelijk weerbeeld.
Terwijl het KNMI enkele jaren
terug in haar klimaatvooruitzichten nog gewag maakte
van meer langdurige hittegolven en zeer ernstige droogteperioden tot 2025, is de werkelijkheid nu al anders.

richting het Noordzeegebied.
De stroming is daardoor al
om naar het zeer koele westnoordwesten en regelmatig
kunnen vochtvelden van over
de zee, inclusief enkele buien
of regengebieden, onze omgeving bereiken.

We zien bijna ieder jaar een
droog voorjaar (en deels droge zomerperiode) dat tot pakweg halverwege of eind juli
duurt. Vervolgens wordt het
opgebouwde neerslagtekort
binnen een paar weken weggewerkt. De combinatie warm,
zonnig en te nat illustreert duidelijk een ander soort zomer.

Veel zon behoeven we niet te
verwachten op Zandvoort de
komende dagen. Pas wanneer
de aanvoer meer vanaf land
komt wordt het zonniger. Dat
zal eerst vanaf het aanstaande
weekend tot medio komende
week geleidelijk weer het geval worden.

Na de regionaal zondvloedachtige neerslagsommen
inclusief een zeer benauwde
atmosfeer begin deze week,
tapt het weer de rest van de
week uit een totaal ander,
vooral koeler vaatje. Een totaal ander en met name flink
wisselvalliger weerregime is
inmiddels in stelling gebracht
boven West-Nederland.

Tot in het weekend houdt de
vaak hinderlijke wisselvalligheid aan en is het met maar
15-16 graden gedurende de
middagperiode flink koel voor
de eerste week van september. Daarna kan het dus iets
stabieler worden en maakt de
temperatuur weer wat winst
richting de 20-22 graden uiteindelijk.

Een ferm hogedrukgebied
werpt zich op ten westen
van Ierland richting IJsland
en lagedrukgebieden bij
Scandinavië koersen deels

De maandprognose september is nog te beluisteren, info
via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

15o

16o

15o

16o

Min

11o

14o

12o

12o

Zon

30%

20%

25%

35%

Neerslag 80%

90%

85%

80%

Wind

w. 5

wnw. 4

nw. 4

wzw. 4
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Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

RESIDENCE PANDORA
LE
NOG ENKE
ENTEN
APPARTEM
AAR!
BESCHIKB

Luxe appartementen incl. parkeerplaats
Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering
- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking

Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens

Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195
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Autorijschool W. van der Veld

L

1990

25

2015

Tel. 023 57 191 88

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

BROOD van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

Franse BAQUETTE

* Vers gebakken en heerlijk knapperig!

NU per stuk van 1,19 voor maar 99ct.

Genieten op het overdekte
en verwarmde terras met

Zeeuwse
mosselen
Lunch 12,50
Met salade & stokbrood met kruidenboter
Diner 13,50
Met salade knoflook saus
& Vlaamse frieten

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

www.facebook.com/cafeneufzandvoort

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Hennepplantage in Zeestraat ontdekt

Column - Huisdierbewust

Afgelopen dinsdag heeft de politie in de Zeestraat een hennepplantage aangetroffen.
Nog dezelfde dag kon een verdachte worden aangehouden.

In het middelste pand is een hennepplantage ontdekt | Foto: Mizzle Media

Door de aanleg van de kwekerij is flinke schade aan het pand
ontstaan. Een deel van de fundering is gesloopt om ruimte
te maken voor de kwekerij.
Vanwege de veiligheid zijn ook
de naastgelegen panden ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk
elders ondergebracht. Het pand
is verzegeld en bouwtechnisch
onderzoek moet de staat van de
panden uitwijzen.

Droomwens in vervulling

Plaatsgenote Nikita de Grauw
is momenteel bezig met het
laatste jaar van de opleiding
tot dierenarts. Maandelijks
schrijft zij een column met
handige informatie over (het
behouden van) de gezondheid van huisdieren.

De meest voorkomende
vergiftigingen (Deel 1)

Een bewoner van Nieuw Unicum zag zijn droomwens in vervulling gaan. Samen met een

In dit artikel ziet u een greep uit veel voorkomende

andere bewoonster en een verzorgende ging hij naar een optreden van Nick & Simon in

vergiftigingen bij honden en katten. Vaak gaat het

het Bloemendaalse openlucht theater Caprera.

om producten die iedereen wel in huis heeft liggen,
maar waarvan men zich niet altijd beseft dat ze schadelijk kunnen zijn voor onze huisdieren.
door Nikita de Grauw
We zien de laatste jaren steeds vaker een rozijnenvergiftiging
bij honden. Rozijnen en druiven kunnen de nieren beschadigen. De precieze werking is nog niet bekend. Wel is bekend
dat 10 tot 57 gram rozijnen per kilogram lichaamsgewicht al
dodelijk kan zijn. Klachten zoals braken kunnen worden gezien,
zelfs tot 24 uur nadat het dier de rozijnen heeft gegeten.

Chocolade
Naar het concert van Nick & Simon in Caprera

Zijn wens is mogelijk gemaakt
door Rotaryclub Bloemendaal en
met hulp van Stichting Vrienden
Van Nieuw Unicum. Verder is een
hele groep van het Zwaluwenhof
naar Sail Amsterdam 2015 geweest. De bedrijven Interfish en
Daalimpex zorgden dat zij op het
terrein van Daalimpex een prach-

tig uitzicht hadden op de vele
mooie schepen die passeerden
en genoten daarbij van heerlijke
hapjes.
Door de steeds verder doorgevoerde bezuinigingen in de AWBZ
worden de budgetten voor mensen met een handicap steeds krap-

per. Daarom is ondersteuning van
de bewoners door de Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum zo
belangrijk. De Stichting verwerft
gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van
de 240 lichamelijk gehandicapte
bewoners. Meer info: www.vriendenvannieuwunicum.nl.

KIES: Training voor kinderen
van gescheiden ouders
KIES is een training voor kinderen gericht op het verwerken van een echtscheiding en wordt in Zandvoort
georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) en Kontext. Woensdagmiddag 23 september gaat
er een KIES training van start bij het CJG, dr. J.P. Thijsseweg 24a.
De training is voor Zandvoortse
kinderen die een echtscheiding
van hun ouders hebben meegemaakt of zich nog in deze situatie
bevinden. De KIES training is voor
kinderen in de basisschoolleeftijd
en bestaat uit 8 bijeenkomsten
van 1 uur. De training is dankzij
gemeentelijke subsidie gratis te
volgen.
In de KIES training leren kinderen in een veilige omgeving hun

emoties (h)erkennen en verwerken en problemen op te lossen.
Zo ontstaat er weer ‘ruimte’ voor
school, leren en plezier maken. Het
is belangrijk voor kinderen om ervaringen of zorgen te delen met
andere kinderen in een echtscheidingssituatie. Zij hebben hetzelfde
meegemaakt en begrijpen hoe dit
is. Soms is de scheiding net uitgesproken, soms is dat al een aantal
jaren geleden gebeurd. Bij de KIES
training komen aan de hand van

creatieve opdrachten, praten en
spel thema’s aan bod die de kinderen bezig houden.
De groepen worden begeleid door
twee coaches en ingedeeld naar
leeftijd. Er zitten maximaal 10 kinderen van dezelfde leeftijdscategorie (5-7 jarigen of 8-12 jarigen)
in een groep. Voorafgaand aan de
eerste bijeenkomst vindt er een informatiebijeenkomst voor ouders
plaats. Voor aanmeldingen of als
u wilt overleggen of de training
geschikt is voor uw kind(eren)
kunt u bellen of mailen naar KIES
coach Claudia Heijns van Kontext:
06-53672449, cheijns@kontext.nl
of CJG coach Carin Vollebregt: 0610880319, c.vollebregt@cjgzandvoort.nl.

Chocolade wordt gemaakt uit geroosterde zaden van de cacao
plant en bevat de voor dieren giftige stof methylxanthine. Het
is giftig voor alle dieren en de ernst van de vergiftiging hangt
af van het eten op een lege maag, de gevoeligheid voor chocola en het soort chocola. Donkere chocola bevat het meeste
methylxantine en is om deze reden het meest giftig, melk chocolade bevat minder van deze stof en witte chocolade zelfs erg
weinig, maar kan in grote hoeveelheden nog steeds giftig zijn.

Uien en meer
Ui-achtigen (allium soorten) bevatten de giftige stof sulfoxiden,
die omgezet wordt naar oxidanten. Deze oxidanten kunnen
rode bloedcellen beschadigen. Katten zijn hier erg gevoelig
voor, maar ook bij de hond is het gevaarlijk. 5 gram uien per
kilogram lichaamsgewicht bij de kat kan leiden tot klachten, bij
de hond is dit 15-30 gram uien per kilogram lichaamsgewicht.

Avocado
De avocado zelf, de pit en de bladeren van de plant zijn giftig
voor dieren. De exacte werking is onduidelijk, maar mogelijk
speelt de stof persine een belangrijke rol. Voornamelijk klachten als braken en diarree komen voor, maar in grote hoeveelheden kunnen er ook hartklachten optreden.

Rattengif (muizengif)
De meeste soorten rattengif gaan het stollen van bloed tegen
waardoor de rat van binnen dood bloed en overlijdt. Indien
uw huisdier dit gif op eet kunnen er na een tijdje inwendige
bloedingen ontstaan. Dieren worden vaak sloom en bleek en
kunnen bloed braken of bloed in de ontlasting of urine hebben.
Bij vergiftigingen is het van belang om met spoed contact op
te nemen met een dierenarts zodat het mogelijk is de schadelijke stoffen uit het lichaam te krijgen voordat dieren klachten
krijgen. Hoe eerder u erbij bent, hoe groter de kans op herstel!
(Volgende week deel 2)
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Zandkorrels
Kom ook dansen bij
Dansschool Dolderman
in theater De Krocht
Tel. 06-21590520
Zaterdag 5 september
open dansavond
....................................................
Kleine markt
zaterdag 5 september
in Huis in de Duinen
11.30 tot 15.00 uur
Opbrengst komt ten
goede aan bewoners
afd. De Branding
....................................................
Slecht TV beeld of
storing in bekabeling?
Aansluitingen extra
TV of kabel? (Ziggo)
Slechte netwerk
bekabeling of Internet?
Gecertificeerde
installateur lost dit op.
Bel vrijblijvend voor
info of oplossing:
06-51710117
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Woensdag 16 sept.
voedingsworkshop
van Manon Opdam in
Beautybeachclub,
Burg. Engelbertsstr. 96,
aanvang 19.30 uur.
Annette ter Heijden
stelt daar graag
haar nieuwste
kennis-kookboek
ProefjeRoots aan u voor.
Wilt u eerder over
producten beschikken
bel: 5716511 of mail info@
gezondheidaanzee.nl
....................................................
Garagebox
te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 115 per mnd incl. BTW.
Tel. 06-54340744
....................................................
Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Garage te huur
Karel Doormanstraat
€ 160 per maand
06-53256274
....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen en
buiten schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Bij kapsalon Pronto Hair
in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,
aandacht en gezelligheid,
een moderne en
leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!
Bel voor een afspraak:
5714068
....................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................
Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en renovatie in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................

Rijschool
Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754

KWF-collecteweek
7 t/m 12 september

Geef ook en breng de dag
dat we kanker verslaan dichterbij

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en /
of Reiki behandelingen.
Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl
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naar mensen die haar nog het een en ander willen leren. Ze heeft
een zacht karakter maar ze heeft wel even de tijd nodig om een
band op te bouwen met iemand. Dushi wil soms nog wel trekken
aan de lijn met wandelen maar hier is nog zeker wat aan te doen.
Ze is opzoek naar een huis zonder katten. Ze kan alleen thuis zijn
maar in een nieuwe omgeving moet dit worden opgebouwd.
Kinderen zijn voor Dushi geen probleem. Ze vindt het leuk om
aan de fiets te lopen en te zwemmen.
Bent u de sportieve baas die ze zoekt? Kom dan snel eens langs
om kennis met haar te maken. Bel of mail even voor een afspraak: Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend
van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Op verschillende plekken in Zandvoort wordt bridge gespeeld. Het is dus niet moeilijk om partners voor dit spel
te vinden. Iets voor u? Bij Pluspunt start 22 september
een beginnerscursus.
op 22 september een bridgecursus voor beginners. Onder
leiding van docent GertJan van
Amsterdam leert u in 12 avonden de grondbeginselen van
dit kaartspel. Heeft u hierna
de smaak te pakken? In januari
start er een vervolg cursus zodat u daarna zelfverzekerd naar
de verschillende bridge bijeenkomsten kunt. Bij aanvang van
de cursus kunt u het cursusboek bij de docent bestellen.

Bridge is een spel voor hoofd
en handen. Het houdt uw
hersenen in conditie, fit en
actief. Zandvoort heeft een
bridgevereniging waar men
op woensdagavond en donderdagmiddag kan bridgen.
Bij de seniorenvereniging
kun je iedere maandagmiddag gezellig komen bridgen.
Daarnaast zijn er in Zandvoort
ook hele gezellige jaarlijkse
bridge-evenementen zoals de
strandbridgedrive en de door
de Lionsclub georganiseerde
kroegenbridgedrive.

Bridge beginners, dinsdagavond 22 september t/m 8
december, aanvang 19.30 uur.
Voor meer informatie en aanmelding: www.pluspuntzandvoort.nl of tel. 5740330.

Maar wat nu wanneer u het spel
nog niet speelt of onder de knie
heeft? Pluspunt Zandvoort start

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Eerste steen Onderling Hulpbetoon (Kanaalweg/Koningstraat)
Naam
Locatie
Tekst

: Onderling Hulpbetoon
: Koningstraat/ Kanaalweg
: DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR DEN
EDELACHTB. HEER J. BEECKMAN
BESCHERMHEER DER WERKL. VEREEN.
ONDERLING HULPBETOON
BURGEMEESTER VAN ZANDVOORT
21 AUG 1903
Maker
: T. Lavertu sr.
Datum onthulling : vrijdag 21 augustus 1903
Onthuld door
: Burgemeester J. Beeckman
Bron
: ZC1903-0495/ZA1952-0551
Bijzonderheden
: Er zit ook een eerste steen in de Kanaalweg. Helaas zijn de letters in de
stenen aardig versleten en niet meer te lezen.

Eerste steen legging
Op vrijdagmiddag drie uur hing
de vlag uit in de Koningstraat.
Burgemeester Beeckman, het
Bestuur der Werklieden Vereeniging Onderling Hulpbetoon, de erevoorzitter Dr. C.A.
Gerke en de bouwkundige de
heer M. Koning waren aanwezig
voor het leggen van de eerste
steen. De burgemeester dankte
in zijn rede de persoon die tegen zo’n billijke prijs de grond
had afgestaan en de persoon
die het ontbrekende geld had
gedoneerd. Hij hoopte dat de
aannemer dhr. Ommeren alle
succes mocht hebben en gaf

hem namens het bestuur een
som geld om dit naar gebruikelijke wijze te besteden aan
de werklieden. Verder wenste
de burgemeester het bestuur
van Onderling Hulpbetoon alle
voorspoed toe.

Onderling Hulpbetoon
De Vereniging Onderling
Hulpbetoon (OH), opgericht in
september 1892, is de oudste
Zandvoortse vereniging en is
heden ten dage nog steeds verdienstelijk voor de Zandvoortse
samenleving. In 1902 kocht OH
een stuk grond aan om de woningnood te verlichten. Er wer-

Column

Koningstraat

den 20 arbeiderswoningen gebouwd, 10 in de Koningstraat
en 10 in de Kanaalweg. In 1933
kwam het verzoek om in Plan
Noord nogmaals 50 woningen te bouwen, maar dat werd
door het bestuur verworpen.
Voorstanders van de bouw
werden verwezen zich aan te
sluiten bij de woningbouwvereniging E.M.M. In 1966 werden
de woningen met de erven aan
de Kanaalweg en Koningstraat
voor Fl. 100.000,- overgedragen
aan de Gemeente Zandvoort.
Hiermee kwam een einde aan
een periode waarin OH als ‘woningbouwvereniging’ optrad.

Kanaalweg

Het gebeurde
in Zandvoort…
Een gezellig reünie etentje
met oude klasgenoten van de
Beatrixschool bij de voor de gelegenheid passende locatie ‘de
Meester’ afgelopen zaterdag, met
halverwege op straat puur genietend kijken naar de grommende
bolides die langs kwamen rijden
ter ere van de Historic Grand Prix.
Van daaruit fietsend naar huis
holde er zo een prachtig mooi
vosje vlak voor mij langs de straat
over. Om half één ’s nachts toch
echt ons konijn binnenhalen die
in de tuin rondliep, want vosjes
kunnen zeker over muren heen
springen.
En dan lees je al die mooie verhalen over paalzitten als protest
tegen windmolens in het zicht en
de 50.000 handtekeningen die ze
daarvoor al bijna hebben opgehaald. Zes uur zitten de die-hards
hoog, en zeker niet altijd droog!
En het bijzondere Europees kampioenschap Zandsculpuren dat
door een Nederlander gewonnen
werd dit jaar. En dan loop je zo’n
drie uur in de duinen rond, waar
de racekriebels ons natuurlijk
een moment naar boven brachten. Het was even voor tweeën,
dus de start zou zo beginnen.
We zagen mensen met koptelefoons op of gele dopjes in hun
oren. Allicht een beetje overdreven dachten we nog. Maar mijn
hemel, daar op de plek waar de
auto’s recht op ons af kwamen en
al glippend de bocht door gingen, daar hielden wij de handen
toch ook even op onze oren. De
tribune zat stampvol en groepjes
mensen bezaten de duinranden
op kleedjes, of stonden dicht bij
de hekken, waaronder veel van
hen met camera inclusief behoorlijke lens in de hand.
Het gebeurde allemaal in Zandvoort. Schrijnend als ik de beelden dan op het nieuws zie over
de migranten die, op wat voor
manier dan ook, alles wagen
voor een beter leven. Het is een
onontkoombare situatie geworden, die voor meerdere partijen
kei ingewikkeld is. Honderden
jaren geleden schreef filosoof
Immanuel Kant al: De manier
waarop we de wereld interpreteren, zegt nog niets over
de wereld zoals die is. Zo’n
vooruitziende blik, wat zal
die zeggen over de komende 100 jaar….

Mandy Schoorl

Dushi is een vriendelijke meid van bijna 4 jaar die op zoek is

Beginnerscursus bridge
voor iedereen
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Gemeentelijke publicatie week 36 - 2015
Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 35 en
de verdere in week 35 door het college genomen besluiten
zijn in week 36 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadscommissies
De raadscommissies komen bijeen op 8, 9 en 10 september 2015
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Raadscommissie Bestuur en Middelen dinsdag 8 september
20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Sanctiebeleid drank en horeca 2013
Bespreking gevolgen meicirculaire
Samenwerking Wabo Zandvoort en Omgevingsdienst IJmond
Verordening op het burgerinitiatief

“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website
rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag”).

Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat zij in hun vergadering van 11 november 2014 hebben
besloten:
- het ‘Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst IJmond’
vast te stellen;
- het ‘Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst IJmond’
in werking te laten treden de dag na bekendmaking.
In het Uitvoeringskader zijn de prioriteiten, doelstellingen en
werkwijze opgenomen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving en samenwerking voor zover
die taken door gemeente Zandvoort zijn belegd. Met het
Uitvoeringskader wordt beoogd een gelijk speelveld te creeren voor bedrijven gevestigd binnen het werkgebied van
Omgevingsdienst IJmond en het naleefgedrag te verbeteren.

Ter inzage
De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de
centrale balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat) te Zandvoort en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te
Beverwijk.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
Raadscommissie Ruimte en Economie woensdag 9 september
20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Parkeerplaats Natuurbrug
Presentatie uitvoeringsconvenant retail- en horecavisie
Parkeerverordening en nota winterparkeren
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanleg Natuurburg Duinpoort
Ontwerpjaarverslag 2013-2014 en ontwerpjaarplan 20152016 Gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid ZuidKennemerland
Definitieve verklaring van geen bedenkingen fietspad Zandvoortselaan-Oase

Raadscommissie Samenleving van donderdag 10 september
20.00 uur
Rekenkamernotitie Blauwe Tram
Bevindingen voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning
Participeren naar vermogen, uitvoeringsprogramma juni
2015-juni 2016
Paswerk: wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Paswerk: begroting 2016 inclusief strategisch plan
Verordening Loonkostensubsidie en eerste wijzigingsverordeningen Verordeningen Participatiewet
U mag op deze bijeenkomsten ook niet-geagendeerde onderwerpen aan de orde stellen, mits het onderwerp behoort
bij de betreffende commissie. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de griffie
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één
bijeenkomst toegelaten.
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstellen vindt plaats op 23 september 2015.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog
wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Burg. Engelbertstraat 8, plaatsen dakkapel, ingekomen 26
augustus 2015, 2015-VV-143.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
- Kerkstraat 8, afwijken van het bestemmingsplan voor medegebruik als horeca, verzonden 26 augustus 2015, 2015-VV-110.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Centraal telefoonnummer

Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Verzonden omgevingsvergunningen

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!

Omgevingsvergunning verleend

Openingstijden begraafplaats

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Zandvoort:
- Willemstraat 6, kappen boom ,verzonden 24 augustus 2015,
2015-VV-132.
- Boulevard Barnaart 67, plaatsen erfafscheidingen, vlaggenmasten en toegangshek, verzonden 25 augustus 2015,
2015-VV-109.
- Celsiusstraat 82 t/m 182, vervangen en vernieuwen balkon
en galerij hekwerk, verzonden 26 augustus 2015, 2015-VV124.
- Brederodestraat 71, veranderen bijgebouw tot mantelzorgruimte, verzonden 28 augustus 2015, 2015-VV-085.
Bentveld:
- Saxenrodeweg 102-130, kappen boom , verzonden 28 augustus 2015, 2015-VV-104.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Zondag opent nieuwe yoga studio
Op zondag 6 september vindt de feestelijke opening plaats
van de eerste hot yoga studio in Zandvoort, Daandasana.
Deze gloednieuwe luxe yoga studio, gelegen aan de Thorbeckestraat 5, is opgericht door Danielle Liauw.

een veilige manier worden opgerekt. Behalve voor meer souplesse,
zorgen infrarood stralen ook voor
een betere bloedsomloop en helpen ze cellulitis verminderen.
Eigenaresse Danielle vindt het
belangrijk dat de yogalessen in
haar studio voor iedereen toegankelijk zijn. Op welk niveau je
ook begint, deze hot-yogalessen
maken je sterker, leniger en slanker. Daarnaast versterken ze je
concentratievermogen en zelfvertrouwen, want hot-yoga combineert lichamelijke en innerlijke
kracht.

Eigenaresse Danielle Liauw

Zondag 6 september is iedereen
van 12.00 tot 18.00 uur van harte
welkom om de geweldige sfeer te
proeven en tevens mee te doen
met diverse gratis demonstratielessen. Daarnaast wordt op deze
dag een geweldige openingsaanbieding gedaan.
Je wordt ontvangen in een rustgevende en comfortabele lesruim-

te, waar yogamatten en schone
handdoeken voor je klaarliggen.
De lesgroepen zijn klein, zodat de
ervaren yogadocenten je met volle aandacht kunnen begeleiden.
De yoga studio biedt verschillende soorten hot-yogalessen in een
door infraroodlicht verwarmde
lesruimte. Bij een temperatuur van
38 tot 40 graden kunnen spieren,
bindweefsel en gewrichten op

“Als je je zorgen maakt
over je relatie…”
Kontext, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening heeft
sinds kort een Informatiepunt Echtscheiding in Haarlem. Inwoners van Zandvoort kunnen met hun vragen over relaties en
scheiding dichter bij huis terecht, bij het Kontext-team in wijkcentrum OOK aan de Flemingstraat.

Op deze mooie locatie zullen ook
diverse (yoga) workshops plaatsvinden. De eerste is op zaterdag
12 september, dan wordt van
15.00 tot 17.00 uur een unieke
yoga workshop verzorgd door wereldkampioen (2008-2009) Master
Yograttan Dev Kapil. Deze Yoga
Master is woonachtig in India en
komt uit een lijn van vooraanstaande yogi’s.

“Wij spreken veel mensen bij wie de relatie stroef loopt, die over-

Alle informatie is te vinden op de
site: daandasanayoga.nl

bijvoorbeeld ons aanbod ‘Ouderschap blijft’. Dat zijn vijf bemid-

wegen te gaan scheiden of die al midden in een scheiding zitten.
Soms hebben zij concrete vragen over bijvoorbeeld alimentatie,
toeslagen en woningen,” aldus maatschappelijk dienstverlener
Annelies Veerkamp, “en soms kunnen we bemiddelen, adviseren of een steuntje in de rug geven. Maar in alle gevallen geldt
dat het fijn is als mensen tijdig bij ons komen, want dan kunnen
we meer voor ze betekenen. Als ze zich zorgen maken over hun
relatie, of als het niet lekker loopt. Dat is in hun eigen belang
maar vaak ook in het belang van de kinderen. Zo hebben we
delingsgesprekken die ouders tijdens of na hun scheiding helpen om gezamenlijk invulling te geven aan het ouderschap. En

Mobiliteitsdag bij Nieuw Unicum
Eén keer per jaar wordt de Mobiliteitsdag georganiseerd
en is het feest voor iedereen die zich voortbeweegt met
een rolstoel, scootmobiel of rollator. Op donderdag 17
september wordt om 14.00 uur het startsein gegeven
voor deze dag, die plaatsvindt op het terrein van Nieuw
Unicum.
De mobiliteitsdag is voor iedereen die zich voortbeweegt in een
rolstoel, met een rollator of met
een scootmobiel. De veiligheid
staat uiteraard voorop, maar gezelligheid en plezier tellen zeer
zwaar mee. Deelnemers kunnen
zelf bepalen aan welk onderdeel/
onderdelen ze mee willen doen:
een behendigheidsparcours, een
rolstoelrace (handmatig of elek-

trisch) of een scootmobielrace.
Steunpunt OOK Zandvoort organiseert deze dag en nodigt u van
harte uit om mee te doen of te
gaan kijken en aanmoedigen.
Dit jaar is er de medewerking van
de stichting Wheels4freedom.
Deze bijzonder sympathieke stichting stelt zich tot doel om mensen
die rolstoel gebonden zijn met een

aangepast zijspan op de motor,
het motorrijden te laten (mee)
beleven. Het is dan ook mogelijk
voor de liefhebbers om tijdens de
mobiliteitsdag hier een (gratis)
ritje mee te maken. U hoeft zich
hiervoor niet op te geven, komt u
gewoon langs en rijdt u mee!
De scootmobielers uit Nieuw
Noord vertrekken gezamenlijk vanuit OOK Zandvoort (Flemingstraat
55). Om 12.00 uur krijgen zij eerst
een lunch aangeboden waarna
zij om 13.00 uur richting Nieuw
Unicum vertrekken. Hiervoor moet
men zich wel voor 12 september
opgeven bij de balie van Pluspunt,
Flemingstraat 55, tel.5740330.

Windows-opfriscursus bij Pluspunt
Dinsdag 15 september start bij Pluspunt de opfriscursus Windows voor senioren. Tijdens 6 lessen wordt voor
iedereen die graag iets vertrouwder wil worden met de
basishandelingen op de computer of laptop extra uitleg
geboden aan deze handelingen.
Werken met toetsenbord en muis:
een tekst typen, verfraaien en
opslaan. Surfen op het internet.
E-mails schrijven, versturen, ontvangen en doorsturen. De basisprincipes van het bewerken van

foto’s met het programma Paint
komen ook aan bod. Echt alles
wordt uitgebreid behandeld.
Op dinsdag 6 oktober is er geen
cursus-bijeenkomst. U bent dan

kinderen van wie de ouders scheiden kunnen deelnemen aan
de speciale KIES-trainingen. Hierin werken we samen met het
Zandvoorts Centrum voor Jeugd en Gezin.
Maar ook voor de financiële afwikkeling van een scheiding is het
handig om op tijd advies bij ons in te winnen, zodat je krijgt
waar je recht op hebt.” Het Kontext-team heeft goede contacten met andere hulpverleners zoals huisartsen, politie en jeugdhulpverlening. “Als dat nodig is kunnen we snel doorverwijzen
en dat is wel zo handig als je in de problemen zit.” Annelies werkt
sinds drie jaar in Zandvoort en heeft Zandvoort en z’n bewoners
goed leren kennen. “En leren waarderen!”, zo vult Annelies aan.
Kontext is bereikbaar via het telefonisch spreekuur op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur, telefoon
(023) 543 32 03 en het inloopspreekuur op donderdag van 9.00
tot 10.30 uur. “Maar natuurlijk komen we ook bij mensen thuis.”

Kontext, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Wijksteunpunt OOK Zandvoort (achterzijde)
Flemingstraat 9, Zandvoort | Telefoon 023 - 5433203
Zandvoort@kontext.nl

welkom op het digitale spreekuur. Vrijwilligers van Seniorweb,
de cursusaanbieder, zitten dan
klaar om uw vragen over laptop,
smartphone, pc of tablet te beantwoorden. Voor de opfriscursus neemt u uw eigen laptop
mee. Als u geen laptop hebt,
kunt u dit aangeven en dan kunt
u werken op een laptop van
Pluspunt. Meer informatie vindt
u op www.pluspuntzandvoort.nl
of tel. 5740330.
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Handbal

Badminton

Goud en zilver in
zwaar toernooi

De eerste klap is een daalder waard
Dat Nederlandse spreekwoord gaat hopelijk op voor de
handbalsters van ZSC. Zondag speelden zij hun eerste
wedstrijd van de veldcompetitie in Sportpark Duintjesveld. Geen nieuw team of nieuwe speelsters maar wel een
nieuwe inzet en beleving, waar trainer Joop Boukes vorig
seizoen al mee bezig was. Tegenstander Baarn heeft dat
zondag aan den lijve ondervonden. Onze plaatsgenoten
wonnen eenvoudig met 23–17.

Sprongschot van Lucia Singer-v.d. Drift

“Je hebt het zelf gezien. We begonnen erg traag en sloom aan
de wedstrijd maar toen we tempo
gingen draaien, kwamen de doelpunten als vanzelf”, aldus een blije
Boukes. Boukes is een voorstander
van snelle en accurate aanvallen
en traint daar al een paar maanden
op. “Onze dames kunnen dat aan,
ze willen dat ook, maar ze moeten
er iedere wedstrijd steeds weer

aan herinnerd worden”, zei hij na
afloop.
De eerste paar minuten waren
duidelijk voor de Baarnse dames.
De Zandvoortse verdediging had
het moeilijk en de aanval liep totaal niet. Na een paar kanonnades
van Boukes ging het lopen. De
vier doelpunten achterstand verdwenen als sneeuw voor de zon,

die uitbundig scheen overigens.
Het tempo kwam weer terug en
Baarn stond met de spreekwoordelijk rug tegen de muur. Vooral
de break-out en de aanval vanuit
het midden leverden succes op
en Manon van Duin, de snelle
Romena Daniëls (die het eerste
doelpunt van de competitie maakte) en Noëlle Vos gaven de scorer
het nodige werk. De rust ging in
bij een 11-8 voorsprong voor ZSC.
De tweede helft gaf hetzelfde
spelbeeld. Snelle aanvallen van
Zandvoort (met name de breakout liep naar wens) en een veel
minder snelle van Baarn, waardoor
de kustbewoonsters vrij simpel
naar een mooie overwinning freewheelden. Eindstand 23-17. Toch
had Zandvoort een hogere score
kunnen halen, als bijvoorbeeld
de toegekende strafworpen in
doelpunten omgezet zouden zijn
geweest. “We zijn er nog lang niet
maar ik ben blij dat de trainingsarbeid van het afgelopen seizoen
zijn werk nog doet”, sloot Boukes
af. Scores ZSC: Manon van Duin
5; Romena Daniëls en Noëlle Vos
4; Martina Balk 3; Lucia Singerv.d. Drift, Laura Koning en Naomi
Kaspers ieder 2 en Maaike Paap
scoorde één keer.

Dit jaar was er een record aantal deelnemers tijdens de
Yonex Langenfeld Cup in Duitsland. Imke van der Aar
(U19) was hierbij ook aanwezig. Met de voorbereiding
van het Jeugd WK in aantocht, was het een sterk bezet
toernooi.
Imke was dit weekend op stoom
en denderde met haar partners
door naar finales in de mix en
het dubbel. Goud werd het in de
mix. In de finale stonden Imke en
haar partner zo gedreven te spelen dat ze niet in de problemen
zijn gekomen tegen een Duits
koppel. De dubbelfinale tegen

Zweden was een spektakelstuk.
Een spannende wedstrijd van 3
sets werd in de laatste set beslist
in het voordeel van de Zweedse
meisjes. Dit resultaat is een prima begin van het seizoen. Vanaf
nu zal Imke wekelijks 3 keer naar
Papendal reizen om te trainen
met Jong Oranje.

Zeevissen

Avondeditie viswedstrijd
De zesde strandviswedstrijd van dit jaar van de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) werd vorige week gehouden vanaf het
strand voor strandpaviljoen Thalassa. De visclub had besloten om wat support te bieden bij de actie die georganiseerd
wordt tegen de windmolens dicht onder de kust.

Nieuwe activiteiten bij
Jeugd- en Ouder SportPas
De Jeugd- en Ouder SportPas staat weer op het punt te
beginnen. In blok 1 (september/oktober) worden zowel
voor kinderen als ouders leuke sporten aangeboden. In 4
lessen kan er worden kennisgemaakt met een sport.

Archery tag is een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal

Bij de JeugdSportPas gaat het er
om dat de kinderen uit groep 3
t/m 8 met een zo diverse mogelijk
sportaanbod kennis maken, zodat
zij nu, of op een later moment een
goede sportkeuze kunnen maken.
Door het kiezen van de sport die
het best bij hen past, zullen zij langer plezier beleven aan sporten.
Mochten ze toch willen wisselen
van sport, dan hebben zij genoeg
14

ervaringen opgedaan om een
goede keuze te maken.
Speciaal voor ouders die in beweging willen komen is er ook dit jaar
een OuderSportPas. Ouders kunnen onder andere deelnemen aan
golf, paardrijden, hardlopen, basketbal, beachvolleybal, surfen en
beachtennis. Aan sommige activiteiten kunnen zij samen met hun

kind deelnemen, zoals midgetgolf.
In blok 1 kunnen kinderen en
ouders zich opgeven voor midgetgolf, golf, scouting en basketbal. Er staat bovendien in blok 1
een groot basketbalfeest op de
agenda, dat samen met de Lions
wordt georganiseerd. Hier staat
onder andere een clinic met Henk
Pieterse op het programma. Ook
zijn de E-Games computerspellen
aanwezig.
In andere blokken staan bijzondere sporten op het programma.
Wat te denken van Archery Tag,
een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal. Maar ook
sporten als capoeira, footgolf,
paardrijden, ballet en natuurlijk
surfen.

Inschrijven
Inschrijven kan via de JSP website, te vinden op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.
Inschrijven kan nog tot 7 september. Op de site is ook meer informatie over de sporten te vinden,
evenals het complete JSP rooster.

Tijdens de viswedstrijd | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Er stond nog een straffe zuidwesten wind maar met afgaand
water was het goed te doen.
Twaalf leden en twee introducés bonden met elkaar de strijd
aan. Rolf de Jong startte subliem
met een mooie bot van ruim 30
cm. Later zou blijken dat dit zijn
enige vangst van de avond was.
Na een karige start trokken de
vangsten gelukkig wat aan
toen het donker werd. Fred
Schilpzand, die de eerste helft
van de wedstrijd alleen maar
een kleine schar van 16 cm had
gevangen, ging er eens flink te-

gen aan en ving een zeebaars en
twee tongen. De grootste tong
was 40 cm en dat bleek goed
voor de ‘pot’ van de grootste.
Schilpzand werd tevens winnaar
van de wedstrijd met vier vissen met een lengte van 121 cm.
Hij had dus een goede avond.
Tweede werd Addie Ottho met
ook vier vissen en een lengte van
101 cm. Derde werd Goossens
met drie vissen en een lengte
van 95 cm.
Totaal zijn er 26 vissen gevangen
met een gezamenlijke lengte
van 702 cm.
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Autosport

Ijshockey

Historic Grand Prix trekt
52.000 bezoekers naar Circuit
Het vierde Historic Grand Prix-weekend zit er op. Uiteraard zijn de auto’s te zien geweest in diverse races, maar
het weekend is en blijft één groot kijkevenement. Vooral oude Formule 1 wagens uit de jaren zestig blijven het
goed doen.

Volgepakte tribunes tijdens de oude Formule 1 wedstrijd | Foto: Chris Schotanus

De FIA Historic Formula 1 race is
de meest in het oog springende
raceklasse tijdens dit evenement.
De eerste race was nog spannend
ook. Michael Lyons leidde de race
op zaterdagmiddag, maar merkte
vlak voor het einde dat hij met
zijn Hesketh aan het ‘dweilen’
was. Het beste van de banden
was eraf en de Brit moest de zege
laten aan de Belg Loic Deman die
met een Candy Tyrrell de race wist
te winnen. Op de zondag pakte
Lyons de race iets anders aan. De
Brit Rob Hall pakte met een Ligier
de leiding, gevolgd door de winnaar van de eerste race Deman.
Binnen enkele ronden nestelde
Lyons zich vooraan in de race en
stond zijn leidende positie niet

meer af.

Demonstraties
Naast deze race waren er ook
tal van demonstraties waarbij
de BMW Classic een opvallende
plek innam tijdens het programma. Oud-coureurs als Toine
Hezemans, de Zwitser Marc Surer,
Prinz en Jan Lammers bestuurden
diverse modellen. Ook de hoofdontwerper van BMW, Adrian van
Hooydonk, was erbij. Een andere
demonstratie was van de Formule
1 wagens uit de jaren negentig
van onder meer Takuma Sato
(Jordan), Damon Hill (Arrows) en
Michael Schumacher (Benetton).
Amsterdammer Michel Florie
was onlangs in het bezit geko-

men van een Footwork. Alleen
beleefde Florie een hachelijk moment toen hij bij ‘start en finish’
de voorvleugel verloor. De voorwielen van de Footwork kwamen
heel even omhoog waarna Florie
onmiddellijk van het gas af ging.
Op zijn Facebookpagina meldde
de oud Formule Ford rijder bij de
video van het voorval: “Formule 1
is gevaarlijk. Probeer dit niet thuis
uit.” Achter de tekst volgde nog
een ‘smiley’ maar de schrik zat er
bij hem wel even in.
Een ander opvallend feit was dat
Jan Lammers tijdens een demonstratie met de Alpine Renault enkele Formule 1 wagens van de FIA
Historic Formula One passeerde.
Het gaf min of meer aan hoe
deze rijders met hun materiaal
op de baan reden. Het verschil
zat hierin, dat de Zandvoorter
nog over een goede conditie
beschikt tegenover zijn racende
leeftijdgenoten uit deze klasse,
die hun wedstrijden op een lager niveau afwerkten. Het publiek
maalde er niet om. Het afgelopen
weekend was goed voor ruim
52.000 liefhebbers op Circuit Park
Zandvoort!
Ook volgend jaar komt er weer
een Historic Grand Prix-weekend.
De organisatie merkte vooral dat
er rijders zijn die een extra wagen
meenemen voor de parade op
de zaterdagavond in en door het
dorp. Het geeft aan hoe goed het
evenement ligt bij de rijders uit
de historische racewereld.

De toekomst is rooskleurig
voor Britt Wortel
Voor het Zandvoortse ijshockeytalent Britt Wortel (18)
ziet de toekomst er rooskleurig uit. Zij is onlangs tijdens
een buitenlandse trainingsstage door twee Zweedse
scouts gevolgd en alle twee hebben zij haar een aanbieding gedaan om in Zweden competitie te komen spelen.

Brit Wortel bij Smoke Eaters Geleen

Omdat Wortel nog één jaar naar
school moet, heeft ze nog even
de boot afgehouden. Ze gaat
komend seizoen, in voorbereiding voor haar overgang naar
de Scandinavische competitie
en in overleg met de Zweden,
spelen bij Geleen (Limburg), op
het op één na hoogste niveau in
Nederland. Dat is een stuk hoger
niveau dan bij haar huidige club,
Amstel Tijgers (Amsterdam).
“Ik krijg daar veel betere en
veel meer trainingen dan in
Amsterdam en ook nog eens van
een Zweedse coach! In overleg
met de Zweden ga ik nu voor 8
maanden in Geleen wonen en
spelen, alvorens ik naar Zweden
verkas”, aldus een dolblije Britt
Wortel.
De speelster van het Nederlands
team gaat in Geleen drie keer

Hockey

80-jarig verjaardagsfeest
Met het mooie weer van afgelopen zaterdag kon het 80-jarig jubileum van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) natuurlijk niet meer stuk. Handen werden geschud, damesen herenteams van weleer werden herenigd en er werd
heerlijk gegeten en gedronken. De lunch en de barbecue
waren goed verzorgd.

Uiteraard was er aan de kinderen gedacht, de levensader van
iedere sportvereniging en ZHC
mag zich gelukkig prijzen met
een groot jeugdledenbestand. Zij
vermaakten zich opperbest met
allerlei (sport)spelletjes. De allerkleinsten konden deelnemen aan
de ‘Hockey Kermis’ en glijden over
de waterglijbaan, voor de D- en
C-jeugd waren verschillende clinics georganiseerd en ook de senioren hebben nog een balletje geslagen. De avond werd afgesloten
met een spetterend feest dat tot
in de late uurtjes is doorgegaan,
zoals het een 80-jarige hockeyclub
betaamd. Al met al een geslaagde
dag waar veel vrijwilligers hun
beste beentje voor hebben gezet.

per week trainen met een team
dat in de 1e divisie uitkomt. Ook
gaat ze een keer per week ‘powerskaten’ (individuele schaatstechniek) en krijgt ze een keer
per week ‘skilltraining (techniek)’.
Bovendien mag ze eventueel
ook nog twee keer per week
met een ander team meetrainen.
“In Amsterdam zou ik maar drie
teamtraining per week hebben
en dat is alles. In Geleen filmen
ze ook alle wedstrijden en die
kijken we dan donderdag na de
training met het hele team en
de coach terug. Daar leer je als
speelster heel veel van. Daarbij
komt nog dat we ook ‘off ice’
trainen, dus gewoon buiten in
het bos bijvoorbeeld om aan de
conditie te werken”, sluit ze af.
Een mooie carrière ligt voor de
Zandvoortse in het verschiet. De
Zandvoortse Courant blijft haar
volgen.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.

Administratiekantoor
K. Willemse
ASN Vermaire Haarlem/
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwbedrijf STRAK
Café Neuf
Circus Zandvoort
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Eetcafé ‘t Sand
Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana
Huisartsenpraktijk Noord

B. van Bergen
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service
Kontext
L. Paap medische hulpmiddelen
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
Goodnight
Trieling
SKiP
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Uitvaartverzorging Erika
Versteege’s IJzerhandel
15
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Kunst

9

Aanpassing
Bestemm. plan
Groot Bentveld

Feest

13

Juf Marjolein
al 40 jaar voor
de kleuters

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

15

Loket

Golf

Loket Zandvoort
toegankelijk
voor iedereen
oplage 9.500 exemplaren

Luiten een
van de grote
kanshebbers
www.zandvoortsecourant.nl

Paalzitactie succesvol afgerond,
protest tegen zichtbare molens blijft

Nieuw politiek
seizoen van start

De Hollandse badplaatsen gaan 5,6 miljard euro verlies lijden als er honderden

Dinsdagavond is het politieke seizoen weer van

hoge windmolens in het zicht van het strand komen. Dat is de conclusie van een

start gegaan. Na een reces van twee maanden wa-

onderzoek in opdracht van stichting Vrije Horizon. Het rapport werd zondagavond,

ren de dames en heren politici weer uitgerust en

na het sluiten van de paalzitprotestactie in strandpaviljoen Thalassa, wereldkundig

begonnen fris en monter aan wat vooral een VVD-

gemaakt. Het is een berekening op basis van 5% minder toeristen die onder andere

‘vragenuurtje’ bleek te zijn.

Zandvoort minder zullen bezoeken.

Klaar voor de eerste commissievergadering na het zomerreces

Albert Korper overhandigde het rapport aan Pieter Jan Barnhoorn, wethouder van Noordwijk en voorzitter van de Stuurgroep Platform
Maritieme Windmolenparken | Foto: Rob Bossink

Met de paalzitactie hebben
vooral Zandvoorters, maar ook

UITVERKOOP
Op alle monturen

50% korting
Kerkstraat 34-36 | Zandvoort | 023-5712466

veel bezoekers, het aantal handtekeningen tegen de windmolenparken vlak voor de kust
opgeschroefd tot 38.568. Dat is
bijna genoeg om bij de Tweede
Kamer een debat af te dwingen
over een alternatief voorstel om
de windmolens veel verder op
zee, op de locatie IJmuiden Ver,
te plaatsen. Deze locatie ligt
ruim buiten het zicht veld van
de bewoners en toeristen.

Politieke arena
weer geopend

Voor een geagendeerd debat in
de Kamer zijn minimaal 40.000
handtekeningen nodig. De jonge Zandvoorter Stijn werd zondag extra in het zonnetje gezet.
Deze 10-jarige heeft in zijn eentje maar liefst ruim 2.000 handtekeningen verzameld. Terecht
kreeg hij een groot applaus van
de aanwezigen.

Vervolg op pagina 3

Jerry Kramer (VVD) maakte het
behoorlijk bont en was niet
minder dan 25 minuten aan
het woord met zo goed als alleen maar vragen over het
Horecasanctiebeleid. Dit beleid
behoeft vernieuwing en dat
komt er ook, beloofde de portefeuillehouder.
Het agendapunt ‘Sanctiebeleid
Drank en Horeca 2013’ was op
verzoek van de VVD op de agenda geplaatst, naar aanleiding van

de commotie die was ontstaan
toen midden in de zomer discotheek Chin Chin een hele week
moest sluiten. Burgemeester
Niek Meijer had deze ordemaatregel opgelegd na een ernstig
geweldsdelict dat bij de discotheek in de Haltestraat plaatsvond. Vooral het feit dat de politie veel te laat werd ingeschakeld,
was een doorn in het oog van de
portefeuillehouder Veiligheid.

Vervolg op pagina 3
ZANDVOORT

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent
Stijn (r.) werd extra in het zonnetje gezet

Op 15 september 2015 wordt de papiercontainer geleegd
in de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken.

‘De R is weer in de
maand. Die staat voor
Respect, toch?’

Op 17 september 2015 in de dinsdag huisvuilwijk.
Gemeente Zandvoort

1

Waterstanden
Z U I D S T R A N D

Zoals onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi het
graag wilde zo is het gegaan. Omringd door haar dierbaren
is zij in haar vertrouwde omgeving overleden.

J U S T

A S I A N

Elisabeth Frederika Keur - Stikvoort

By reservation only...

SEPT

do
vr
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zo
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do

We blijven je naam noemen.

10-9-2012

Robin

10-9-2015

Laag

HOOG

Laag

HOOG

W

A

T

E

R

10 02.29 1 0 . 4 5 15.00 2 3 . 0 6
11 03.14 1 1 . 3 4 15.46 2 3 . 5 0
12 03.55 1 2 . 5 0 16.19
13
0 0 . 2 4 04.35 1 3 . 5 0
14
0 1 . 0 5 05.05 1 3 . 2 0
15
0 1 . 2 5 05.35 1 3 . 4 0
16
0 1 . 5 4 06.07 1 4 . 0 0
17
0 2 . 1 5 06.39 1 4 . 3 5

16.50
17.28
17.58
18.28
18.58

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha

09.30 uur pastoor Bart Putter
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
De tijd gaat voorbij, maar het gemis blijft.

HOOG

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Correspondentieadres: E. Keur
Doctor C.A. Gerkestraat 34 rd, 2042 EV Zandvoort

14-9-2010

Noor
Evi
Mr & Mrs
Parels

AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

Wij hebben inmiddels afscheid van haar genomen.

17-5-1935

A W A Y

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 19h00

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Wijkteam
Duinrand te Zandvoort voor hun zorgzame en
liefdevolle begeleiding van onze moeder.

alweer vijf jaar. de tijd gaat
voorbij maar het gemis blijft.

H I D E

5 oktober

Henk en Nelleke
Bert en Joyce
Quincy, Django
Lieske en John
Rina en Rob
Esther en Johan
Isa
Mariska en Pierre
Timo
Willem en Anja
Jos en Wendy
Marjoleine en Jan
Luciano
Denise

corrie stubbe

B E A C H

28 september

weduwe van Gijs Keur
Amsterdam, 16 mei 1927 Zandvoort, 31 augustus 2015

MEMORIA M

|

14 september
21 september

- Bep -

IN

F O O D

Amazing Mondays by..

10.00 uur Diaken A.P.J. Litjens
www.boazparochies.nl

Evangelische Gemeente

“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Vitello tonnato
of
Gebakken gamba's
met knoflook en rode peper

❖

Roodbaarsfilet
met crème fraiche, kruiden en piccalilly
of
Runder entrecote met Café de Paris

❖

Chocolade terrine
Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Pa en Ma

Jan-Willem, Bianca, Justin, Mitchell en Bibi
Martijn, Ellen, Max en Melissa

Burgerlijke stand
van de gemeente Zandvoort
31 AUGUSTUS - 5 SEPTEMBER 2015
Geboren:
Knoxx Nathan, zoon van Van der Mije, Roland Edwin
en Leurs, Natasja

KWF-collecteweek
7 t/m 12 september

Gehuwd:

Schuiten, Arjen en van Ooijen, Marlies Jantien Gerlinde
Schweinsbergen, Patrick Cornelis Johannes en:
Buisman, Marieke

Overleden:

Viveen, Bernardus Johannes, geb. 1946
Ewoldt, Maria Johanna, geb. 1922
Keur, geb. Stikvoort, Elisabeth Frederika, geb. 1927
Gnade, Willem Petrus, geb. 1925
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Geef ook
en breng de dag
dat we kanker
verslaan dichterbij
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Een oudere vrouw is dinsdagochtend lelijk gewond geraakt bij een harde val. De vrouw stak rond tien voor elf
het zebrapad op de Zandvoortselaan ter hoogte van de
Bramenlaan over, toen ze ten val kwam.

Vervolg pagina 1 - Nieuw politiek seizoen van start
Jerry Kramer had namens de
VVD al een waslijst aan schrifte
lijke vragen gesteld die allemaal
binnen de daarvoor geldende
termijn waren beantwoord. Dat
is anders dan Gert Toonen (PvdA)
even daarvoor meldde. Er blijken
vragen van de sociaaldemocraat
te zijn die al meer dan 300 dagen
uitstaan en nog steeds niet be
antwoord zijn. Hij klaagde daar
terecht over.

Vervolgvragen

Mevrouw werd terplaatse verzorgd | Foto: Michel van Bergen

Doordat ze scheef het zebrapad
afliep raakte ze een stoeprandje
waarna ze hard op het asfalt
terecht kwam. Haar voet bleef
tussen het wieltje van de rol
lator hangen waardoor ze een
lelijke wond opliep. Een passant

die met een busje voorbij reed
bood direct eerste hulp in af
wachting van de ambulance.
Na de nodige zorg is ze met de
ambulance meegegaan naar de
huisarts om de wond te laten
hechten.

Vervolg pagina 1 - Paalzitactie
Uit het zicht
De actievoerders zijn niet tegen
windmolens in zee, maar vinden
dat door de huidige plannen de
horizon ernstig wordt verpest,
vervuild. Uit onderzoek blijkt
dat wanneer er meer en hogere
turbines komen, die vanaf het
strand heel goed zichtbaar zul
len zijn, 5% minder toeristen
de weg naar Zandvoort zullen
vinden. Nu al staan er tiental
len windmolens, die lager zijn,
in zee. Volgens het ministerie
zouden die molens slechts spo
radisch zichtbaar moeten zijn.
Niets is echter minder waar.

Veel meer en hoger
Vooral ’s avonds zijn ook de rode
knipperlichten op de toppen
van deze molens duidelijk waar
neembaar. In de laatste plannen
van Kamp komen de turbines
niet alleen veel dichterbij te
staan, tot 10 mijl uit de kust, ze
worden ook nog eens 2,5 keer
hoger. Door middel van foto’s
en animaties maakte de opsteller

van het rapport, Albert Salman
van het gerenommeerde onder
zoeksbureau voor ecologisch
toerisme Green Destinations,
duidelijk wat er aan zit te komen.

Extra kosten
Minister Kamp wil de windmo
lens niet verder op zee plaatsen,
omdat de aanleg veel duurder
zou zijn. Ruim 1 miljard is er extra
nodig, onder andere voor het ver
voer van de opgewekte energie
over een langere kabel. Als men
echter de cijfers doorrekent, komt
het extra bedrag van het verder
weg plaatsen uit op een schamel
bedrag van € 0,70 extra op jaar
basis, voor iedere aansluiting.
Volgens het onderzoek wegen die
extra kosten ook niet op tegen het
economisch verlies. “Nederland
is bovendien het enige land dat
de windmolens op zee in het
zicht plaatst”, aldus onderzoeker
Salman. Er ligt een mooie taak
voor de Tweede Kamer om VVD
minister Henk Kamp op andere
gedachten te brengen!

Kramer was echter blij met de
antwoorden en had nog een
‘paar’ aanvullende vragen voor
Meijer. Uiteindelijk werden dat
er meer dan ‘een paar’. De libe
raal had 25 minuten aaneen het
woord en stelde tientallen vra
gen, met een verduidelijking.
Meijer was echter in staat om
hem bij te houden en antwoord
de hem zo goed en zo kwaad
als het ging. Na Kramer hadden
andere partijen nog wat vragen
maar dat was ‘peanuts’ voor de
burgemeester. In tweede termijn
ging Kramer weer ‘los’, maar dan
minder lang. Toch kon hij nog
een respectabel aantal vragen
uit zijn mouw schudden. Ook
hier had Meijer de antwoor
den paraat en gaf gedecideerd
antwoord. Samenvattend was
zijn handelen ingegeven om
de verstoorde balans in het
centrum weer in evenwicht te
krijgen. Hij beloofde een nieuw
Sanctiebeleid Drank en Horeca.

Verordening op het
Burgerinitiatief 2015
De Verordening op het
Burgerinitiatief 2015 stond ook
op de agenda. Dit jaar zijn er on
duidelijkheden ontstaan bij de
aanvraag van een ondernemer
(eigenaar van Azzurro, red.) om
naast zijn strandpaviljoen een
vijftal vakantiebungalows te
bouwen en exploiteren. Nadat
hij in eerste instantie een ver
gunning had gekregen, werd
die vernietigd omdat landelijke
wetgeving veranderd zou zijn.
De Zandvoortse coalitie (OPZ,
D66 en CDA) was van mening
dat deze verordening, een stok
paardje van D66, er zou moe
ten komen. De oppositie, met
name Jerry Kramer en Michel
Demmers (GBZ), had geen trek
hierin. Volgens Demmers is het
overbodig. “Als een burger een
initiatief op de agenda van de
raad wil hebben, zal dat geen
probleem zijn”, zei hij. Kramer
noemde het de reinste flau
wekul. Uschi Rietkerk (PvdA)
vond het “een prima voorstel
met haken en ogen”. Zij wil wel
meegaan maar dan moet er na
twee jaar een evaluatie volgen.
Opsteller Ruud Sandbergen
(D66) vond dat een goed idee
maar wil dat dan na een eerste
initiatief al doen.
De overige agendapunten kunt
u via de gemeentelijke website
beluisteren.

Rokende schoorsteen
De hulpdiensten zijn dinsdagavond groots uitgerukt.
Op het Kerkdwarspad zou namelijk een woningbrand
woeden. De melder zag rook vanaf het dak stijgen, waarop werd besloten de hulpdiensten te alarmeren.

Cartoon - Hans van Pelt

Brandweer in het Kerkdwarspad | Foto: Mizzle Media

Twee brandweerwagens en drie
politiewagens rukten uit. Ter
plaatse bleek rook op te stijgen
uit een schoorsteen van een wo
ning. De brandweer heeft voor

Column

de zekerheid de omgeving geïn
specteerd met een warmtebeeld
camera. De brandweerkazerne
lag op een steenworp afstand,
dus zij waren snel ter plaatse.

Stonden deze week twee
onderwerpen centraal die mij
tot nadenken zetten. Het eerste
onderwerp was het paalzitten
op het strand, waar initiatief
nemer Huig Molenaar en de
vele andere dapperen zes uur
lang in weer en wind op het
platform zaten. Met als doel om
zoveel mogelijk handtekenin
gen op te halen. Wat mij vooral
bij deze actie opviel was de
saamhorigheid onderling. Voor
de begeleiders was geen zee
te hoog. Soms ging men zelfs
kopje onder om de paalzitter te
helpen het enge laddertrapje
te beklimmen. De beloning aan
het eind van de actie was een
veelvoud aan handtekeningen.
En een dik verdiend applaus. Of
het minister Kamp op andere
gedachten brengt? Dat zal de
toekomst uitwijzen.
Het tweede onderwerp wat
mij tot nadenken bracht was
de foto van de aangespoelde
Syrische peuter aan de Turkse
kust. Het ontzielde lichaampje
wat daar zo eenzaam en ver
laten op het strand lag, raakte
mij diep in mijn hart. Ondanks
dat in de media al zoveel was
geschreven over de vluchtelin
gen. Zelfs de trieste verhalen
over gestikte mensen en ook
kinderen in een vrachtwagen
gaven mij nog geen aanleiding
om mij te verplaatsen in hun er
barmelijke situatie. De foto van
het jochie Aylan was de omme
keer in mijn onverschilligheid.
Het opende mijn ogen voor het
vluchtelingenvraagstuk. Aan de
reacties te zien en te horen, was
ik niet de enige. Het verhaal van
het jochie dat samen met zijn
broertje en ouders in een bootje
op weg was naar een onzekere
toekomst. Weg van het oorlogs
geweld. Helaas hebben hij, zijn
broertje en zijn moeder het niet
gered. Zijn foto heeft wel ieder
een wakker geschut.
Deze twee onderwerpen ver
schillen zoveel van elkaar. Het
ene gebeurt hier en de andere
is ver van mijn bed. Maar toch
is er een link: de saamhorigheid
en de drang om te helpen. Met
als doel niet alleen de mensen
maar ook de regering op
hun verantwoordelijk
heid te wijzen én wakker
te schudden. Samen kun
nen wij helpen!

Nel Kerkman

Onderuit met rollater
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Evenementenagenda
 SEPTEMBER  SEPTEMBER 
10-13 KLM Open - Intern. golftoernooi op
12

Eric Zorgt: professionele
mantelzorg in Haarlem e.o.
Voor prettige ondersteuning
en een luisterend oor.
Koken / computer / voorlezen /
klussen in en om huis / uitstapjes /
bezoek dokter / schoonmaak e.d.
Voordelige kennismakingsactie?
Kijk op:

www.ericzorgt.nl

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-31053931

Kennemer Golf Club

Open Monumentendag - Protestantse kerk,
11.00 tot 16.00 uur
13
Jazz in Zandvoort - Met Scott Hamilton.
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur
13
Jutterskofferbakmarkt - Gasthuisplein,
10.00 tot 16.00 uur
13
Muziek in Huis met Cuarteto Lorca Concert in A.G. Bodaan, aanvang 15.00 uur
18-20 Zandvoort Masters - Circuit Park Zandvoort
19
Oktoberfest - Muziekfestival Raadhuisplein,
aanvang 20.00 uur
20
Zandvoort in Beweging - Workout
met Duco Bauwens, Korver Sporthal
10.00 tot 12.00 uur
Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort

Bioscoopprogramma
10 september t/m 16 september

BINNENSTEBUITEN (NL)
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

Een BLOEMENPALLET
aan KLEUREN !!!!

MINIONS (3D/NL) ➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR
STILL ALICE ➔

LAATSTE WEEK!
DO/ZO/MA/DI OM 19.00 UUR

JURASSIC WORLD (3D)

➔ LAATSTE WEEK! VRIJ/ZA OM 19.00 UUR

Specialist voor al uw bloemwerken.

DE REUNIE
DO T/M DI OM 21.30 UUR

FILMCLUB:
PAPA OU MAMAN

KOMEDIE OVER ECHTSCHEIDING
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
- CODE M ➔ VANAF 17 SEPTEMBER
- MISSION ➔ VANAF 17 SEPTEMBER
IMPOSSIBLE-ROGUE NATION

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

- TED 2
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

 023-5730962
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Nieuwe plannen voor ‘Groot Bentveld’
De eigenaar van het landgoed Groot Bentveld, design- en

Bijzondere bouw

kunstverzamelaar Jack Bakker, heeft sinds 2011 plannen om

Wat bij het ontwerpbestemmingsplan opvalt is de verzonken zaal die de tekst EVA vormt.
Deze tekst is alleen vanuit de
lucht zichtbaar en heeft een
bijzondere betekenis. Immers
de vrouw van Hitler heette
Eva Braun en omdat de kunst
van Bakker in 2011 al veel stof
heeft doen opwaaien met het
‘Buchenwaldhek’, een ontwerp
van studio Job, is de link naar de
naam Eva snel gemaakt. De zaal
EVA en de schuur zijn bedoeld
om de private collectie van
Bakker te herbergen. De parkeervraag in de omgeving zal niet
toenemen omdat de realisatie
van de genoemde functies niet
voor publiek openbaar zijn.

de bestaande woonfunctie uit te breiden. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 28 augustus jongstleden gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale balie van het raadhuis.

Tekening van de gewenste nieuwe situatie | Foto: P.R.

Omdat binnen het geldende,
in 2008 vastgestelde bestemmingsplan ‘Bentveld’ de realisatie van de ontwikkelingen niet
mogelijk zijn, dient het huidige
bestemmingsplan herzien te
worden. De aanpassingen zijn

nodig voor een ondergrondse
zaal en een extra schuur voor de
kunstcollectie van Bakker. Verder
zijn er plannen voor kunst in het
park, plaatsing van zonnepanelen en verplaatsing van de tennisbaan.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging wordt een ieder in
de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een zienswijze op het plan in te dienen bij
de gemeenteraad van Zandvoort.

De rondedans van schuur
naar schoonheidssalon
In week 35 stond in de gemeentelijke publicatie een mel-

Nieuwe aanvraag

ding over het verlenen van een omgevingsvergunning en

Onlangs is, bijna een jaar later,
nogmaals een verzoek ingediend om de schuur van Burg.
Nawijnlaan 10 te gebruiken als
schoonheidssalon. Navraag bij
de gemeente geeft aan dat het
verzoek gedaan is door mevrouw
Anne Cohen-de Laat. Omdat zij
wel op het adres woont, voldoet
ze aan de regels en staat haar
niets meer in de weg om alsnog
de schuur legaal als schoonheidssalon te gebruiken.

om af te wijken van de bepaling bestemmingsplan voor
gebruik schuur als schoonheidssalon op het adres Burg.
Nawijnlaan 10. Omdat destijds veel commotie was rond
het gebruik van de schuur waren er enkele vraagtekens bij
de huidige verlening.

Politiek
Op politiek gebied krijgt deze
verlening extra aandacht, omdat de fractievoorzitters van de
PvdA en SZ in een gezamenlijke
brief aan het college aangeven
dat zij uitgebreid door hen geinformeerd willen worden over
mogelijk gewijzigde inzichten
en/of aangepaste regelgeving.
Tevens willen zij het onderwerp
agenderen voor bespreking in
een commissie.

Het veelbeproken schuurtje | Foto: archief

Het genoemde schuurtje veroorzaakte vorig jaar veel commotie
en heeft de eigenaar, Han Cohen,
uiteindelijk zijn wethouderschap
gekost. Zijn dochter gebruikte
de schuur als schoonheidssalon
maar omdat zij niet meer op dit
adres woonachtig was, bleek dat
in strijd met het bestemmings-

plan. Het college besloot dat
er een eind moest komen aan
het oneigenlijk gebruik van de
schuur en handhaafde het bestemmingsplan. Inmiddels heeft
familie Cohen zelf de koe bij de
horens gevat met als resultaat
het legaliseren van de schuur
naar een schoonheidssalon.

Deze partijen dienden tijdens
de raadsvergadering op 23 juni
een amendement in om het bestemmingsplan Kostverloren te
wijzigen: dat niet alleen hoofdbewoners een beroep aan huis
mogen uitoefenen. Echter het
amendement haalde de meerderheid niet en werd verworpen.
Wethouder Gert-Jan Bluijs geeft
aan dat Toonen en Paap een antwoord op hun schriftelijke vragen krijgen.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Oma mishandeld
door kleindochter
De politie bracht zondag 6 september via Twitter een bericht
dat een jonge vrouw is aangehouden op verdenking van het
mishandelen van haar oma en
tante. Ze werd meegenomen
naar het politiebureau voor
verhoor. Naast een vervolging
hangt mogelijkheid ook een
tijdelijk huisverbod haar
boven het hoofd. Vanwege de
privacy van de betrokkenen
geeft de politie geen verdere
informatie. Wel bleek dat de
verdachte maandag nog in
hechtenis zat.

Dansacademie
voor één dag

Heel even leek de Hannie
Schaftschool een ware dansacademie. Afgelopen week
namen bijna afgestudeerden van het Nova Collega in
Haarlem ieder een klas voor
hun rekening met wie zij een
dans instudeerden. Niet zomaar
een dans, maar een op de muziek uit de tijd van de ouders
van de kinderen. Op Michael
Jackson’s Billy Jean, I will survive van de Hermes House
band en de 90s hit Mambo
Number Five van Lou Bega
werden binnen een paar uur
street-style-achtige passen ingestudeerd. Diezelfde middag
kwamen ouders genieten van
een spetterende voorstelling.
Deze activiteit past helemaal bij
het Gezonde School vignet dat
de Hannie Schaft school sinds
2014 bezit.

Muziek in Huis
Op zondag 13 september geeft
het ensemble Cuarteto Lorca
een concert in Zorgcentrum
A.G. Bodaan. Het ensemble
brengt een gevarieerd klassiek programma met werken
van o.a. Mozart, Albinoni, Bach

en Beethoven. Het programma duurt 2 maal 30 minuten.
Het optreden is op verzoek
van Amie Ouderenzorg georganiseerd door de Stichting
Muziek in Huis. Het concert in
de Bodaan te Bentveld begint
om 15.00 uur.

Nieuwe dienstverlening van de bieb
Sinds 7 september is het mogelijk om in iedere bibliotheekvestiging, waar wifi is,
een printopdracht te sturen.
De printopdracht dient wel
dezelfde dag te worden opgehaald omdat ’s nachts het printsysteem wordt opgeruimd. De
afhandeling ervan gaat met de
ledenpas waarop een tegoed
staat of met een tegoedbon
die bij de betaalautomaat kan
worden aangeschaft. Wegens
beperkingen die Apple oplegt
is het printen via wifi voor iPadgebruikers minder geschikt.
Met de gratis Scan2mail kan
je ook een document scannen
en direct naar een e-mailadres
sturen. Voor meer info ga naar
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Jong geleerd!

Niet alleen Duitse klassen bezochten de paal op het strand
bij strandpaviljoen Thalassa.
Ook de Zandvoortse peuters
van peuterspeelzaal Dribbel
zijn er naar toe gelopen. Best
een eind van school naar het
strand maar ze deden het
zonder te mopperen. Voor de
veiligheid hadden ze hun gele
jasjes aan. De ouders hebben
bij het ophalen van hun kroost
natuurlijk allemaal hun handtekening op de lijst gezet om
de windmolens naar een alternatieve locatie verder uit de
kust te plaatsen. Goed gedaan
Dribbeltjes!
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Tijdens de KLM open week:

Zondag 13 september 2015
Aanvang 14.30 uur

Direzione:
Spada

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023 - 5716785

Scott Hamilton, tenorsaxofoon
Johan Clement, piano
Eric Timmermans, bas
Joost van Schaik, slagwerk
Entree € 15,- | Theater De Krocht

-

Hele tong in de roomboter

-

Kreeft thermidor € 24,-

gebakken € 24,Surf en turf € 14,50
3-gangen keuze menu € 25,-

Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

WEEKAANBIEDING
Rogvleugel

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

geserveerd met een mosterd beurre blanc saus,
dagverse groenten en friet

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Tel: 023 - 571 7580

www.autobedrijfzandvoort.nl

Ons paviljoen 11 Zandvoort

voor € 12,95

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Wij�bedanken�het�circuit�
en�de�organisatie�van�de�
Historic�Grand�Prix�
voor�een�super�mooi�weekend�
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MMX

PIZZABAR

ITALIAN TAPAS
LA VITA È BELLA!

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT ITALIAANSE TAPAS
ZONDAG t/m DONDERDAG
VRIJDAG & ZATERDAG

€ 17,50 P. P.
€ 22,50 P. P.

HALTESTRAAT 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523
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Hertenkalf door hond doodgebeten
Afgelopen maandag is een hertenkalf door een loslopende hond achterna gezeten en uiteindelijk doodgebeten. Het trieste incident staat niet alleen. Volgens de
Zandvoortse ‘hertenfluisteraar’ Willem van der Sloot
is het doodbijten door loslopende honden de laatste
weken schering en inslag. “Ik vind echt regelmatig dode
kalveren en allemaal zijn ze door loslopende hond(en)
doodgebeten”, zegt hij.

Het doodgebeten hertenjong | Foto’s: Willem van de Sloot

“Het doet mij zeer dat zo
een jong dier het niet redt.
Wij doen ons best om iedere
dag de uit de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD) ontsnapte dieren terug te brengen. Vandaag waren dat er 49!
Ik ging na mijn vrijwillige werk
terug naar huis en wilde weer
gaan slapen want ik begin al
om 05.00 uur. Ik kreeg echter

een bericht van iemand uit de
Brederodestraat die een hond
achter een kalf aan had zien rennen. Ik ben teruggegaan en heb
het kalf dood gevonden. De tranen sprongen in mijn ogen. Het
doet mij ontzettend pijn dat ik
deze niet heb kunnen redden”,
vertelt Van der Sloot, die gelijk
Waternet, de beheerder, heeft
gebeld. Zij stuurden twee bos-

wachters naar de bewuste plek.

Inspringplek
“Ook twee andere mensen die dit
hebben zien gebeuren kwamen
erbij en vertelden hun verhaal.
Ik heb de mensen van Waternet
bij een andere gelegenheid verteld dat damherten via deze zogenaamde inspringplek de AWD
verlaten. Daarna is de inspringplek gelijk aangepast zodat de
herten er alleen in kunnen springen maar de AWD niet meer kunnen verlaten. Zo kunnen ze niet
meer naar de zuidduinen, waar
veel honden niet aangelijnd
lopen”, aldus Van der Sloot.
De Zandvoorter die zich dagelijks
inzet voor de herten hoopt dat
de eigenaar van de herdershond
die dit op zijn geweten heeft, zijn
gedrag aan zal passen en zijn/
haar hond voortaan zal aanlijnen. Ook hoopt hij, misschien
wel tegen beter weten in, dat de
bewuste persoon zich meldt bij
Waternet of de politie. “De burgemeester heeft mij beloofd dat
er nog een inspringplek komt,
achter het Shell-pompstation
in de Dr. Gerkestraat. Misschien
hoort zo een tragedie als deze
dan tot het verleden”, sluit hij af.

Burgemeester opende
nieuwe Hot Yoga Studio
Afgelopen weekend is de nieuwe Hot Yoga Studio
‘Daandasana’ feestelijk geopend door burgemeester Niek
Meijer. In het eerste weekend werd eigenaresse Danielle
Liauw overdonderd door de grote belangstelling. De introductielessen werden enthousiast ontvangen en vele
bezoekers lieten zich meteen inschrijven.

graden. Op deze manier kunnen de spieren, gewrichten en
het bindweefsel op een veilige
manier opgerekt worden. Niet alleen zorgen de infrarood stralen
voor meer souplesse, ook zorgt
dit voor een betere bloedsomloop en helpt het cellulitis te
verminderen.
Ook de luxe en warme sfeer sprak
het publiek erg aan. De burgemeester bracht dit ook naar voren in zijn toespraak: “Het is zeer
te waarderen dat Danielle met
de Hot Yoga Studio Daandasana
het Wellness in Zandvoort naar
een ander niveau wil brengen.
Dit is ook zeker terug te zien in
deze prachtige studio.”

Burgemeester opent yoga studio | Foto: Johan de Wacht

Duidelijk is dat in Zandvoort
behoefte is aan yoga. Met name
Hot Yoga werd als prettig beschouwd. In studio Daandasana

wordt de lesruimte verwarmd
door infrarood, zodat de lessen
kunnen worden gegeven bij
een temperatuur van 38 tot 40

Om de sfeer goed te kunnen
proeven en de diverse lessen
zelf te kunnen ervaren, kunnen
belangstellenden deze week
nog gebruik maken van de openingsaanbieding: 20% korting
op alle abonnementen. Online
aanmelden is gewenst. Ga hiervoor naar www.daandasanayoga.nl. Daandasana Hot
Yoga Studio is gelegen aan de
Thorbeckestraat 5.

‘Groeten uit Enschede’
Dit jaar is voor het eerst De Zandvoortse StrandCourant
uitgekomen. Deze toeristische informatiekrant over ons
mooie strand is afgelopen zomer verspreid onder toeristen en werd zeer goed ontvangen. Zo ook door een bezoeker uit Enschede, die meteen een tip meegaf.

Toeristen waren enthousiast over eerste editie van De Zandvoortse StrandCourant

Behalve bij alle strandpaviljoens,
was deze krant ook gratis verkrijgbaar bij VVV, hotels, pensions, Center Parcs, AH en vele andere locaties. Op zomerse dagen
werden treinreizigers welkom
geheten met de StrandCourant.
Een van de bezoekers kwam uit
Enschede en stuurde een e-mail
over de StrandCourant:

Met plezier heb ik ‘de toeristische informatiekrant’ over het
Zandvoortse strand gelezen.
Goede redactionele stukjes en
handige advertenties. We hebben er, ondanks dat we (on)regelmatig in Zandvoort komen,
nieuwe dingen in gelezen. Een

van de advertenties deed ons besluiten daar te gaan eten. Wat ik
echter mis is een (schematische)
plattegrond waar de strandpaviljoens zich bevinden. Is er geen
overzichtje te tekenen waar nummer 1 begint en waar tegenover
(b.v. vuurtoren, casino, rotonde)
de nummers ongeveer liggen?
Met vriendelijke groeten, Hans
van der Nagel uit Enschede.
Deze reactie wordt zeer op prijs
gesteld en zal worden meegenomen naar de volgende editie, de
zomer van 2016. Dan zal de krant
ook meertalig worden aangeboden, iets wat deze eerste editie
nog niet gelukt was.

Dansseizoen van start
Nu de zomer de aftocht blaast maken Mieke en Rob Dolderman zich op voor het nieuwe dansseizoen in theater
De Krocht. Rob verzorgt al 47 jaar les in ballroom- en
latindans. Hoewel hij dit jaar 65 wordt, denkt hij er nog
niet aan om te stoppen. “Over drie jaar vier ik mijn 50-jarig
jubileum. Dan wordt het groot feest”, aldus Dolderman.
Hoewel het ballroomdansen landelijk gezien in een dip zit, heeft
Rob niet te klagen over klandizie. “Dat komt vooral omdat er
veel senioren bij mij dansen. Die
vinden het gezellig en gaan
gewoon door. Maar ik krijg
ook regelmatig jeugd binnen. Bijvoorbeeld als ze gaan
trouwen, dan nemen ze bij mij
privélessen”, legt hij uit.
Het seizoen begint op 20 september. De danscursussen
bestaan uit 23 lessen van vijf
kwartier per avond. De begin-

ners en tweedejaars dansen op
donderdagavond, de derdejaars
en hoger op maandagavond. De
kosten bedragen € 219 voor het
hele seizoen.
Eenmaal per maand is er in theater De Krocht op zaterdagavond
‘vrij dansen’ en soms ook op zondagmiddag. Iedereen is daar dan
van harte welkom, ook diegenen
die niet bij Mieke en Rob dansen.
Meer informatie vindt u op www.
dansschoolrobdolderman.nl.
Telefonisch contact is mogelijk
via 06-21590520.
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Vakantiemedewerkers, bedankt!
Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet gedurende de afgelopen
vakantieperiode. Door jullie inzet konden onze cliënten de zorg
krijgen die ze verdienen en onze medewerkers genieten van een
welverdiende vakantie!
We wensen jullie een succesvol schooljaar! Wellicht kunnen we
de volgende zomervakantie weer een beroep op jullie doen!

Nekklachten en Schouderklachten
in relatie tot bovenhands sporten.
Informatieve lezing op dinsdag 15 september, aanvang 19.30 uur
(Let op aanvangtijd gewijzigd) Praktijk voor fysiotherapie De Prinsenhof.
Arjan de Boer en Vincent Hompes informeren u over deze onderwerpen. Zij gaan in
op de gezamenlijke behandeling en beantwoorden graag uw vragen.
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en drankje.
Tot ziens op deze informatieve en gezellige avond.
Fysiotherapie De Prinsenhof
Swaluëstraat 33 | 2042 KA Zandvoort | @: info@fysioprins.nl | tel. nr.: 023-5712572

BEDRIJVENGIDS pagina
Genieten op het overdekte
en verwarmde terras met

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

Zeeuwse
mosselen

ROUGE van het HUIS

Lunch 12,50
Met salade & stokbrood met kruidenboter
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* verleidelijk zacht EN met veel smaak!

NU 100 gram van 2,19 voor maar 1,49

Diner 13,50
Met salade knoflook saus
& Vlaamse frieten
www.facebook.com/cafeneufzandvoort

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Met hart en ziel al 40 jaar peuterjuf

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

Het was vrijdag 4 september feest op de openbare basisschool de Duinroos. Alle schoolkinderen stonden op het schoolplein ‘peuterjuf’ Marjolein Noltee op te wachten. Zij was

06 - 2453 0167

het middelpunt van het feestje want een 40-jarig jubileum moet gevierd worden. Niets
vermoedend kwam juf Marjolein de school binnen en zo was totaal overdonderd. Door
van klein naar groot werd zij met een zelfgemaakt lied vrolijk toegezongen. De peuters
hadden voor deze gelegenheid een fraai T-shirt aan met de tekst ’40 jaar peuterspeelzaal ’t Stekkie’.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

In de loop van het weekend
koeler met bui
De grote regenhoeveelheden die de droogte in het
overgrote deel van Nederland hebben opgelost, zijn
voorlopig niet meer aan de orde. Pas zaterdag later
of zondag zou er weer wat regen kunnen vallen in het
Zandvoortse. Het zou dan om minder dan 5 millimeter moeten gaan denkelijk.

Kleuterjuf Marjolein werd onthaald door haar leerlingen

door Nel Kerkman

Marjolein Noltee begon in
1975 toen Activiteitencentrum
’t Stekkie een peuterspeelzaal
wilde starten in het voormalig
kleuterschooltje Hummeloord.
De benodigde inrichting en het
speelgoed kwam van het grof
huisvuil en vrienden. Met hulp
van moeders draaide de peuterspeelzaal iedere ochtend met
zo’n 20 tot 25 kinderen.
In 1984 verhuisde de peuterspeelzaal naar een groot lokaal
in de toenmalige Van Heuven
Goedhart school. Op advies
van de gemeente werd de peuterspeelzaal in eigen beheer
voortgezet. Na enkele jaren in
het tussenliggende lokaal te
hebben gezeten werd de peuterspeelzaal verhuisd naar een
hoeklokaal maar moest ook hier

vertrekken door de intrek van
kinderdagverblijf Pippeloentje.
Na een demonstratie met alle
ouders en een ingediende petitie aan de burgemeester, omdat
de peuterspeelzaal in een te klein
lokaal dreigde te worden gesitueerd, werd overeengekomen dat
er van twee lokalen een groot
lokaal zou worden gerealiseerd.
Maar ook uit deze locatie moest
Marjolein vertrekken want het
gebouw zou gesloopt worden. In
‘De Golf’ aan de Jac. P. Thijsseweg
kwam de peuterspeelzaal van
een super groot lokaal naar een
miniklasje en dat was in het begin erg wennen. Inmiddels zit ’t
Stekkie er al weer 15 jaar en is
Marjolein zeer gehecht aan de
mooie ligging van het gebouw.

Feest!
In de namiddag werden vrijdag de feestelijkheden van het

jubileum in de Duinroos voor
ouders en genodigden voortgezet. Er stond een ‘high tea’
klaar, gemaakt door de ouders,
en in het midden was een zelfgemaakte houten boom gezet
waar alle klassen een felicitatieslinger in hadden gehangen.
Burgemeester Niek Meijer kwam
ook gezellig langs en sprak de jubilaris toe. Hij memoreerde dat
met de huidige wetgeving het
bijzonder moeilijk is om een zelfstandige kleine peuterspeelzaal
draaiende te houden. Het is dan
ook des temeer een verdienste
van Marjolein dat zij dit al zo lang
volhoudt. Zijn waardering werd
vorm gegeven door het aanbieden van een cheque. In haar
dankwoord zei Marjolein onder
meer dat zij er met hart en ziel
voor de kinderen is en een luisterend oor heeft voor alle ouders,
toen, nu en in de toekomst.

Zandvoorts Mannenkoor bij Museumpodium
Zondag 6 september was er het eerste Museumpodium na de zomerstop en direct kwam
al een geweldig koor op de ‘bühne’. Het Zandvoorts Mannenkoor had de eer de kick-off
van een nieuw seizoen Museumpodium in het Zandvoorts Museum te mogen verzorgen.
De heren deden dat, zoals mocht worden verwacht, met verve.

En sterk hogedrukgebied kiest
domicilie boven het noordoosten van Europa de komende dagen. De luchtdruk
zal daar oplopen tot ongeveer
1035 millibar en dit stevige
hoog voorkomt dat lagedrukgebieden via het zuidwesten
van Europa invloed kunnen
uitoefenen richting Benelux.
Tot en met zaterdag houden
we het mooie weer in huis
met tot het weekend ook nog
veel zon. Met een zwakke tot
matige wind uit oost tot zuidoost wordt droge continentale lucht meegenomen. De
middagtemperatuur komt
dan ook boven de 20 graden
uit met op vrijdag/zaterdag
dik 20 graden. Landelijk zou
er zelfs nipt 25 graden kunnen inzitten op zaterdag bij
een aantrekkende zuidooster.
Vanaf zaterdag en op zondag
komt een vlak lagedrukgebied
alweer aan bij Zuid-Engeland.
Dit laag doet de regen/buienkans wel toenemen en op de
zondag houden we het nauwelijks of niet droog. Enkele
buien kunnen ons dan bereiken en de temperatuur
kan daarbij ook wat lager uitkomen.

Zandvoorts volkslied niet. Onder
leiding van de nieuwe dirigent
Arjen van Dijk en begeleiding op
de piano door Theo Wijnen werd
er uit volle borst gezongen.

Mannenkoor in het museum

Van Mozart tot Schubert, Amerikaanse songs en alles wat daar-

tussen ligt stond op het programma. Natuurlijk ontbrak het

Het volgende optreden bij het
Museumpodium is op 4 oktober
als de teneur het Franse chanson
is. Franstalige liedjes en veel werk
van Ramses Shaffy zal dan voorbij
komen. Museumpodium opent om
14.30 uur de deuren en van 15.00
tot 16.00 uur zijn de optredens.
Kosten zijn € 10 en dat is inclusief
koffie/thee bij binnenkomst en een
drankje tijdens de pauze.

Waarschijnlijk is er dan geen
sprake van een definitieve
depressiedoorbraak met minimaal tien dagen veel regen
en wind. Er is een kans dat
het weer medio volgende
week weer iets herstelt in
Nederland.
De weerkundige zomer van
2015, de mojo-zomer (mooie
jojozomer) die van juni tot
en met augustus duurde, is
in West-Nederland ruim een
halve graad warmer dan normaal geweest. De zon scheen
meer dan de norm en uiteindelijk was de zomer iets te
nat ondanks de doordurende
droogte tot en met half juli.
Dit soort prima zomers zouden gemakkelijk ook de komende jaren frequent kunnen
blijven voorkomen in de Lage
Landen.
De combi te warm en te nat
blijft in eerste instantie opmerkelijk. Tot het einde van
de jaren tachtig van de vorige
eeuw was zulks bijna ondenkbaar in de zomers.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl.
weerman Marc Putto
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Zandkorrels
Te koop of te huur
gevraagd
garagebox/stalling
omgeving watertoren.
06-43958336
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede
offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06-57208797 of
06-10281111
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
...................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Garage te huur
Trompstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.)
met onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten,
anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven, vaste
instructeur, innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 160 per maand
06-53256274
....................................................
Woensdag 16 sept.
voedingsworkshop
van Manon Opdam in
Beautybeachclub,
Burg. Engelbertsstr. 96,
aanvang 19.30 uur.
Annette ter Heijden stelt
daar graag haar nieuwste
kennis-kookboek
ProefjeRoots
aan u voor.
Wilt u eerder over
producten beschikken
bel: 5716511 of
mail info@gezondheidaanzee.nl

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond het
huis! Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Najaarsactie:
€ 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................
Voor een pedicure
behandeling
waarin u de baas blijft
over uw voeten en
die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.
16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
....................................................
Te huur: appartement
per direct beschikbaar
boven Chin Chin
€ 750 incl. GWL+TV
Max. 2 personen
Geen huisdieren
Inschrijving mogelijk
Info Mike: 06-53344660

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Dansschool Rob
Dolderman
Theater De Krocht
Dansen dansen dansen
Geef je nu op
Tel. 06-21590520
Plezier voor iedereen!

Kom zaterdag 12 sept.
van 11 tot 15 uur
kennismaken met de
gezichtsverzorgingsproducten van Elėna Didi.
GRATIS
gezichtsbehandeling!
Een hapje en drankje
staan klaar bij
SmitS Health & Wellness
Hogeweg 56A Zandvoort
...................................................
Te koop aangeboden:
Garagebox 19 m2
Trompstraat Zandvoort
Dichtbij het strand
Info: 06-53356984

Mooie knappe Jara is een beetje eigenwijs. Soortgenootjes
kan ze niet echt waarderen; ze heeft het liefst een huis voor
haar alleen. Ze is gek op aandacht en knuffelen maar voordat
dat je haar mag aaien moet ze je eerst goed leren kennen.
Als ze het aaien zat is dan laat ze dat duidelijk merken door
je een klein tikje te geven. Echt een dame met een met een
eigen willetje dus. Ze is op zoek naar een huis met een tuin
waar ze heerlijk kan struinen en in het zonnetje kan liggen.
Haar nieuwe baasje moet haar regelmatig borstelen vanwege haar mooie lange haren.
Bent u al gevallen voor dit mooie koppie?
Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken.
Bel of mail even voor een afspraak:
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
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PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tuincentrum

Najaarsbeplanting
Calluna – Heide – Bosviolen
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93
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Open Monumentendag Zandvoort 2015
In het Zandvoorts Museum heeft Stichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed (BZCE)

Ambacht en kunst

een fototentoonstelling voor de landelijke Open Monumentendag 12 en 13 september

De foto’s tonen onder andere
het industrieel erfgoed, zoals de
Corodex, RAWI, de monumentale
gebouwen van architect Chris
Wagenaar en de strak vormgegeven gebouwen van architect
W.L. van Oostrum, welke heden ten dagen nog steeds een
bijzondere plaats innemen in
Zandvoort. Daarbij wordt ook
de ambachtskant kunstzinnig
belicht. Zo zijn de schitterende
glas-in-loodramen van Dick van
der Mije op foto en in het echt
te bewonderen. Tevens zijn hedendaagse materialen zoals ijzer,
metaal, glas, mozaïek, steen door
hedendaagse Zandvoortse kunstenaars in gebouwen en ruimtes kunstzinnig verwerkt. Op de
Open Monumentendagen 12 en
13 september krijgen kunst en
ambacht speciale aandacht en
laten foto’s het dorp Zandvoort
van zijn mooiste kant zien.

2015 samengesteld. Het thema ‘Ambacht en Kunst’ staat in de tentoonstelling centraal.
Er wordt volop aandacht gegeven aan de architectuur van het monument. Daarbij wordt
ook de kunst die het monument verfraaid op een speciale manier uitgelicht.

De Corodex behoort tot industrieel erfgoed

Kerkplein aandacht aan deze
dagen. Ook dit jaar biedt
het Zandvoorts Museum de
BZCE een ruimte aan voor de
fototentoonstelling. De werk-

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de
redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt
zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en
plaatsing van brieven te weigeren.

groep van BZCE is er in geslaagd
om het thema gestalte te geven
met gebouwen en huizen die
verfraaid zijn door diverse kunstenaars.

Jazz in Zandvoort

Hierbij doe ik u aanvullende informatie toekomen betreffende het
herplaatsen van kunstwerken in Zandvoort.

Scott Hamilton het jazzseizoen 2015-2016 van de stichting
Jazz in Zandvoort openen. Het is alweer het 14e seizoen dat
deze concertenreeks onafgebroken georganiseerd wordt.

Heel fijn dat de gemeente kunstbeelden weer herplaatst, op de
locatie aan de kop van de Professor Zeemanstraat zijn de bewoners nog steeds in afwachting van de herplaatsing van de Elf op de
Skippybal. Dit fraaie kunstwerk van Kees Verkade werd hier geplaatst
in 1975, vanaf 2003 is dit tijdelijk gestald op de rotonde aan de Van
Lennepweg, maar tot op heden nog steeds niet herplaatst.
Volgens de nota speel- en ontmoetingsplaatsen 2012 van de gemeente Zandvoort, komt er een nieuwe speelplek in het project Nieuwe
Sophia, citaat:
005 Kostverloren
Volgens tabel 2 zijn er op basis van het aantal kinderen twee speelveldjes voor 0-6 jarigen en een speelvoorziening voor 6-12 jarigen
gerechtvaardigd. In de wijk is op dit moment één speelplek aanwezig (nr.
35) maar dit speelveldje is afgeschreven. Omdat dit speelplekje en met
name de locatie erg slecht gewaardeerd wordt, zal bij de nieuwbouw
aan de Sophiaweg in overleg met de wensen en behoeftes van bewoners
een nieuwe speelplek worden gemaakt voor 0 – 12 jarigen.
Zijn de bewoners niet goed voorgelicht?
Met vriendelijke groet,
R.H. Kras

In het ladeblok van onze kast
staat zo’n houder met een hoop
enveloppen. Met mooie bonnen erin, voor producten om te
stralen, voor bloemen die ruiken, voor diners die smaken, en
met bedragen waarvoor we zelf
iets kunnen uitzoeken. De dinercheque van ‘Gift for two’ bleek
inderdaad, zoals bevreesd, nog
precies 2 dagen geldig te zijn.
Maar vrijdag zou het eten worden op een verjaardagspartij
en zaterdag ons eigen jaarlijkse
feestje. Tijd om de bon te besteden behoefde een creatieve indeling. Het werd strandpaviljoen
Meijer aan Zee die donderdag,
waar we, in gezelschap van een
ferme doch warme wind, een
appetijtelijke avond hadden.
De laatst gespaarde dinerzegels
van AH werden in dezelfde week
besteed aan onze trouwdag met
een diner aan een piepklein tafeltje in romantische, Italiaanse
sfeer. In het prachtige weekend
was er geen plekje meer beschikbaar op het overvolle terras van
strandtent Ubuntu. We weken
uit naar strandpaviljoen Azzurro
waar we met een tafeltje in het
zand de goudengloed zon in zee
zagen glijden.

Een nieuw seizoen Jazz in Zandvoort staat weer voor de deur.
Komende zondag zal de beroemde Amerikaanse saxofonist

Geachte redactie,

Dinerbonnen

Scott Hamilton (l.) en Eric Timmermans | (foto archief )

Hamilton is niet de eerste de
beste en heeft al een aantal
keren in theater De Krocht, de
plaats van handelen, mogen
optreden; steevast voor een
volle zaal. “We zijn er ongelooflijk trots op dat de wereldberoemde, en unieke Amerikaanse
saxofonist Scott Hamilton het
seizoen wil openen op 13 september aanstaande. Een betere
seizoen opening kunnen we ons
niet wensen met deze geweldenaar”, zegt organisator Eric
Timmermans.

Zondag vanaf 14.30 uur treedt
Hamilton op in theater De Krocht
aan de Grote Krocht. Hij zal voor
de gelegenheid worden begeleid
door Johan Clement op piano,
Eric Timmermans op contrabas
en Joost van Schaik op drums. De
ent ree bedraagt € 15 en voor circa € 10 extra kunt u in theater De
Krocht blijven dineren. Wel even
van tevoren reserveren graag. Een
passe partout voor alle 9 concerten
kost u slechts € 100. Meer informatie over Jazz in Zandvoort vindt u
op www.jazzinzandvoort.nl.

Maar is het intussen uit met de
pret? Met de zonnige dagen,
met verliefde kriebels en met
het overmatig smullen buiten
de deur? Met op de fiets naar
je werk gaan? Een terrasje pikken met gelijkgestemden? Een
zomers onderonsje in je eigen
achtertuin? De zomer is aan het
afkicken. En wij worden er helaas
in meegesleurd. De herfst is in
vol ornaat aanwezig. Visjes worden ingeruild voor chique boeuf
Bourguignon, echter zonder lapje hertenbiefstuk s.v.p.! Het is te
bijzonder om ze in het halm bij
het zuidelijkste stukje strand te
mogen zien.
Het wordt weer tijd voor huiselijke kost. Of toch nog niet?
Afgelopen zondag stond eerst
nog een rijsttafel specialiteit
op het menu tijdens een pittig
etentje, met een bijna verlopen
Nationale Dinercheque dit keer.
Maar nu dan zelf een goed gevulde pompoensoep prepareren,
om de zeer natte periode
toch enigszins welkom te
heten. Of we nu willen of
niet. Of wordt het toch nog
een weekje nazomeren?

Mandy Schoorl

In Zandvoort worden de landelijke Open Monumentendagen
jaarlijks georganiseerd door
BZCE. Daarnaast besteed ook
de Protestantse kerk aan het

De fototentoonstelling Kunst
en Ambacht in het Zandvoorts
Museum is tijdens de Open
Monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september
geopend van 11.00 tot 17.00 uur
en is gratis toegankelijk. De protestantse kerk is op zaterdag 12
september van 11.00 tot 16.00
uur geopend.

Column
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Beste mensen,
Wat een actie, wat een enthousiasme,
wat een saamhorigheid!
Paul Koole
Evert Pronk
Gebrs. Paap
Dennis Spolders
Michel Maas / KEMA
Zeilmakerij Remus

UITVERKOOP
Op alle monturen

zonder jullie geweldige inzet had ʻde Paalʼ
er niet gestaan.
Reuze bedankt!

50% korting

€ 75,-

En dit geldt natuurlijk ook voor:
alle dappere paalzitters m/v
deRob
onvermoeibare
handtekeningenjagers
met
& Emiel (bekend
van TV)
de organisatie
maandag
28van
oktober
2013,enaanvang:
19:00 uur
de teams
Thalassa
Ahoi

Magic Cabaret Theater Diner

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van
en iedereen, die het betere alternatief
cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme,
ʻIJmuiden-Verʼ
steunt.
waarbij
ook veel te lachen valt.

Rechtstreekse declaratie
bij zorgverzekeraars

met
de ontvangen
strijd voor
KomWe
vooralgaan
op tijd, door
want Rob
& Emiel
horizon!
u zelfvrije
om 19.00
uur!

een

Ook onze koks willen u graag betoveren met een
heerlijk
4-gangendiner
(keuze uit vis en vlees)
Huig
Molenaar Sr.

ZANDVOORT OPTIEK | Kerkstraat 34-36 | 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466 | www.zandvoortoptiek.nl

zie ommezijde >

Strandpaviljoen 18 • Boulevard Barnaart • 2041 KB Zandvoort aan Zee
THA1323 Illusionisten kaart A5.indd 2
T 023- 571 5660
• www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl

Op zoek naar vrijwilligerswerk voor
maar een paar uurtjes per dag?
Amie is op zoek naar u!

Vrijwilligers gezocht
Nieuw in Zandvoort

Amie zoekt vrijwilligers voor verschillende,
dankbare vrijwilligerstaken in een van onze
woonzorgcentra of ontmoetingscentra:
• Samen met een bewoner fietsen op
de duofiets
Huis in de Dunen, A.G. Bodaan en Meerleven
• Kleine huishoudelijke taken en assisteren
tijdens de lunch op de huiskamers
Dagelijks van 12.00 uur – 14.00 uur op afdeling
De Branding in Huis in de Duinen
• Assisteren van de activiteitenbegeleiding
bij creatieve activiteiten en optredens
Op woensdag, vrijdag en zondag van 14.00 uur tot
16.30 uur in A.G. Bodaan
• Helpen bij verschillende activiteiten of
een praatje maken met de deelnemers
Ontmoetingscentrum Het Juttershuis

luxe Hot Yoga Studio

Ruim lesaanbod
In een rustgevende en comfortabele omgeving
Infra rood verwarmde lesruimte
Voor iedereen toegankelijk
• Wandelen met een bewoner
Huis in de Dunen, A.G. Bodaan en Meerleven
• Assisteren bij activiteiten met bewoners
Dagelijks vanaf 15.00 uur in A.G. Bodaan
• Helpen bij het ontbijt op de huiskamers
Van 08.30 uur tot 11.00 uur in Meerleven

- A.G. Bodaan, Bramenlaan 2, Bentveld
- Huis in de Duinen, H. Heijermansweg 73, Zandvoort
- Meerleven, Witte de Withlaan 1, Bennebroek
- Ontmoetingscentrum Het Juttershuis,
Burg. Nawijnlaan 100, Zandvoort
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Meer informatie:
Ria Winters
coördinator vrijwilligers,
r.winters@amie.nl
of via 023 51 030 00
www.amie.nl

Ervaren yoga docenten

Maak deze week nog gebruik van onze
geweldige openingsaanbieding,
20% korting op alle abonnementen.
(gebruik hiervoor actiecode 01) Graag online reserveren op:

Daandasanayoga.nl

Daandasana

Yoga Studio, Thorbeckestraat 5, 2042 GL Zandvoort
(t.o.v. het casino), email: info@daandasanayoga.nl, tel. 06 - 398 904 89

9/27/13
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Loket Zandvoort is er voor iedereen
Bent u bejaard, senior of jong en heeft u problemen of vragen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en/of financiën, dan bent u bij Loket Zandvoort aan het goede adres
voor informatie en advies op maat. Naast de ontvangst
aan de balie in het raadhuis, is sinds kort ook een eigen
spreekkamer in het raadhuis alsook in het Loket in Pluspunt. Als mensen niet in staat zijn het loket te bezoeken
dan kan er ook een huisbezoek worden gemaakt.

de openingsuren vrijblijvend
langskomen en u heeft geen
afspraak nodig. Voor privacygevoelige onderwerpen en uitgebreidere onderwerpen is er in
het raadhuis een speciale spreekkamer voorhanden. Uw vraag zal
zo snel mogelijk worden beantwoord. U krijgt advies over hoe
zelfstandig verder te gaan, advies over diverse voorzieningen,
verschillende instanties en de
regelgeving die uw onderwerp
raakt. Ook kunt u geholpen worden met het invullen van formulieren of het contactleggen met
de instanties.

Voorbeelden

Yvonne Boudesteijn (Kontext) en wethouder Gert-Jan Bluijs voor de spreekkamer

In het loket werken professionele
dienstverleners van Pluspunt,
MEE, WMO en Kontext. Inwoners
van Zandvoort kunnen terecht
met al hun vragen. De loketmedewerkers denken mee in het
vinden van oplossingen, zodat
men weer zelfstandig verder kan.
Zij helpen zo nodig bij het invullen van formulieren of contact
leggen met instanties.
Het Loket wordt sinds kort gecoördineerd door Kontext, maatschappelijke dienstverlening. Zij
bieden maatschappelijke dienstverlening in de regio en coördineren ook Loket Haarlem. Loket
Zandvoort en Loket Haarlem
trekken vanaf 2015 samen op. Zo
is er in oktober een gezamenlijke
training voor de medewerkers.
Ook delen zij een kennisbank en
binnenkort het klantenregistratiesysteem.

Loket Zandvoort is belangrijker
dan ooit; juist nu veel gemeentelijke afdelingen in Haarlem zijn
gehuisvest en er zoveel wijzigingen zijn op het gebied van zorg
en welzijn is het van belang om
een laagdrempelige informatie
en adviesvoorziening te hebben
in Zandvoort!

Advies op maat
Loket Zandvoort geeft u informatie en advies op maat. In
het loket werken professionele
dienstverleners vanuit verschillende organisaties zoals Kontext,
Pluspunt en MEE; Kontext is de
organisatie die de touwtjes in
handen heeft. De dienstverleners werken samen met de
gemeentelijke afdeling Sociaal
Domein. De dienstverlening is
onafhankelijk en helemaal gratis.
Het loket is er voor alle inwoners
van Zandvoort. U kunt tijdens

Om bijvoorbeeld een onderwerp
waar de laatste tijd veel over te
doen is, de zorg, bij de kop te
nemen, kan Loket Zandvoort
informatie en advies geven over
zorg aan huis, mantelzorg, opname in verpleeghuis of woonzorgcentrum, hulpmiddelen,
een Persoon Gebonden Budget
(PGB) of bijvoorbeeld de ondersteuning door vrijwilligers. Maar
ook op het gebied van financiën
kunt u informatie en advies krijgen. Zorgtoeslag, huurtoeslag,
bijzondere bijstand, kwijtschelding, studiekosten en de administratieve rompslomp daar omheen zijn een kolfje naar de hand
van de medewerkers van Loket
Zandvoort. Maar ook welzijn en
wonen horen daaronder.

Adressen
Loket Zandvoort is een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Zandvoort, stichting
Pluspunt Zandvoort, stichting
Kontext en stichting MEE. U
vindt Loket Zandvoort in de
Centrale Hal van het raadhuis in
het centrum en in Pluspunt in
Nieuw Noord. Het loket in het
raadhuis is van maandag tot
en met vrijdag geopend tussen
09.00 en 12.30 uur. Bij locatie
Pluspunt kunt u op maandag
tussen 13.30 en 15.30 uur en
op donderdag tussen 09.00
en 12.30 uur terecht. Voor een
huisbezoek belt u tel. 5740450.
Meer informatie vindt u op
www.loketzandvoort.nl.

Trouwen op het strand
Zondag 27 september 2015 kunnen toekomstige bruidsparen ervaren hoe een droomhuwelijk aan zee kan worden
waargemaakt. Meijer’s Trouwbeurs aan Zee laat je ervaren
hoe deze meest romantische dag van je leven eruit kan zien.
Samen met diverse specialisten
uit de branche worden bruidsparen voorzien van de huidige
trends, ideeën en inspiratie op

trouwgebied. De 4e editie van
deze trouwbeurs zal van 11.30
tot 17.00 uur plaatsvinden in
strandpaviljoen Meijer aan Zee.

Op deze dag wordt een ware
beleving gecreëerd voor de
a a n s t a a n d e b r u i d s p a re n .
Bezoekers kunnen terecht voor
make-overs, heerlijke proeverijen, fotografie/videografie, styling en de mooiste bruidsjurken.
De entree is gratis en alle bezoekers ontvangen bij vertrek een
goodiebag.

Column - Huisdierbewust
Plaatsgenote Nikita de Grauw
is momenteel bezig met het
laatste jaar van de opleiding
tot dierenarts. Maandelijks
schrijft zij een column met
handige informatie over (het
behouden van) de gezondheid van huisdieren.

De meest voorkomende
vergiftigingen (Deel 2)
In dit artikel vindt u een greep uit veel voorkomende
vergiftigingen bij honden en katten. Vaak gaat het
om producten die iedereen wel in huis heeft liggen,
maar waarvan men zich niet altijd beseft dat ze schadelijk kunnen zijn voor onze huisdieren.
door Nikita de Grauw

Drugs
Ook wel de junk-shit intoxicatie genoemd. Dieren kunnen hyperactief worden, maar ook klachten hebben van ongecontroleerd
bewegen. Deze intoxicatie kan worden opgelopen doordat dieren de ontlasting eten van mensen die drugs hebben gebruikt.

Xylitol
Xylitol is een suiker-alcohol en wordt veel gebruikt als suiker
vervangend product. Het wordt in verschillende producten
aangetroffen zoals bijvoorbeeld in medicijnen, planten en
kauwgom. Voor de meeste zoogdieren is Xylitol redelijk veilig,
behalve voor de hond. Bij een opname van 0,1 mg/kg kan de
hond een zeer lage bloedsuikerspiegel krijgen, daarnaast kunnen er klachten aan de lever ontstaan. Honden kunnen gaan
braken, zijn zwak en hebben kans op toevallen.

Permethrine
Permetrhin is een insecten-dodend middel dat voorkomt in
sommige vlooienmiddelen en is voor veel diersoorten veilig
te gebruiken. Het middel werkt in op het zenuwstelsel van de
insecten. Anders dan honden, zijn katten erg gevoelig voor
permethrin doordat zij deze stof niet goed kunnen afbreken in
het lichaam. Een vergiftiging gebeurt vaak doordat antivlooienmiddel voor de hond ook voor de kat wordt gebruikt, of dat de
kat de hond likt nadat deze is behandeld met permethrin tegen
vlooien. Er kunnen dan spiertrillingen en toevallen optreden
enkele uren na blootstelling tot twee dagen daarna. 1 ml van
een 45% oplossing kan dodelijk zijn voor de kat!

Ivermectine
Dit middel wordt gebruikt bij vee en paarden om parasieten te
bestrijden. Wanneer deze dieren net zijn ontwormt, scheiden
zij het middel ook uit in de ontlasting. Het eten van paardenof koeienpoep kan in dat geval zorgen voor klachten van het
zenuwstelsel zoals speekselen, braken, trillen, schrikkerig of
overgevoelig voor geluid.

Lelies
De hele plant is giftig voor katten, de bloemen daarvan het meest.
Het kan ernstig nierfalen veroorzaken wat kan leiden tot het niet
meer aanmaken van urine. Katten gaan in het begin speekselen
en braken, krijgen depressies en hebben minder eetlust.
Bij vergiftigingen is het van belang om met spoed contact op
te nemen met een dierenarts zodat het mogelijk is de schadelijke stoffen uit het lichaam te krijgen voordat dieren klachten
krijgen. Hoe eerder u erbij bent, hoe groter de kans op herstel!
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Gemeentelijke publicatie week 37 - 2015
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 36 en
de verdere in week 36 door het college genomen besluiten
zijn in week 37 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Aanpassen redengevende beschrijving voor het
complex Oranjestraat/Hogeweg
Burgemeester en wethouders hebben op 18 augustus 2015
besloten de redengevende beschrijving voor het gemeentelijk monument Oranjestraat 3t/m 19 Hogeweg 47 t/m/ 71
aan te passen. Dit complex had haar monumentenstatus
vooral te danken aan de voorzijde daarvan. De commissie voor
welstand en monumenten heeft het college nu geadviseerd
ook de achterzijde van het complex in de beschrijving op te
nemen. Omdat die zijde ook monumentale waarde heeft.
Het college heeft dit advies overgenomen. De aangepaste
beschrijving is vermeld op de gemeentelijke monumentenlijst. Bij de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen, wordt met deze aangepaste status
rekening gehouden.

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Centraal telefoonnummer

Verzonden omgevingsvergunningen

Melding of klacht?

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Haltestraat 56a, renoveren achtergevel, verzonden 04
september 2015, 2015-VV-131.

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Mr. Troelstrastraat 31, kappen twee bomen (1x voorerf en
1x zij-erf ), ingekomen 31 augustus 2015, 2015-VV-144.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
Bentveld:
• Duinwindelaan 1, kappen boom hoek voor-/zij-erf, verzonden 02 september 2015, 2015-VV-117.
• Ebbingeweg 1, kappen tien bomen, verzonden 02 september 2015, 2015-VV-112.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Ingekomen vergunningsaanvragen

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Omgevingsvergunning verleend

Officiële mededeling
Noodkap
Zandvoort:
· Voor het kappen van een boom op het perceel Zandvoortselaan 178 is per 01 september 2015 een noodkap
afgegeven. Het kappen vanwege direct omgevingsgevaar
was noodzakelijk.

bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Zandvoort:
• Kostverlorenstraat 101, bouw kelder, verzonden 31 augustus 2015, 2015-VV-108.
• Grote Krocht 9, samenvoegen twee appartementen, verzonden 03 september 2015, 2015-VV-121.

Openingstijden begraafplaats

Bezwaarschriften

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur - 10.45 uur - 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

Biljarten

Zandvoortse Libre biljartcompetitie weer spannend van start gegaan
Vorige week donderdag werd de eerste wedstrijd van de
Zandvoortse biljartcompetitie gespeeld tussen de teams
van café Bluijs en ‘t Wapen van Zandvoort 1. In Bluys werd
de eindstand uiteindelijk 7-9.
Een beetje teleurstellend resultaat
misschien voor de toppers van
Bluys waar Wapenbroeders Rob
Peters, Hans Senft, Arnold van de
Spek en Frans Buysman hun Bluijs
tegenstanders Barend Oosterom,
Cees Leek, Martijn Dorissen en
Cees d’Hondt de baas bleven.
14

Afgelopen maandag speelden
bij café Keur de teams Biljart
Zandvoort en Lieberton Boys
(Lamstrael) tegen elkaar. Ook Jan
Koper, de man die steeds alle informatie over biljarten doorseint,
was erbij als fervent deelnemer.
Een leuke competitie van zeven

teams, waardoor de indeling wel
wat ingewikkeld werd.
Woensdag 16 september wordt
vanaf 20.00 uur de wedstrijd
gespeeld tussen de teams 1 en
2 van ‘t Wapen van Zandvoort.
Wederom acht partijen die vermoedelijk wel weer spannend
zullen worden. Zeker is al dat
het weer een echt spannende
competitie zal worden waar de
teams met hun trouwe deelnemers hard voor hebben getraind.

Het team van Lieberton
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Voetbal

Basketbal

SV Zandvoort mist een afmaker
Zaterdag begon voor het vlaggenschip van SV Zandvoort
de nieuwe competitie die, als alles gaat zoals gewenst,
Zandvoort naar de 2e klasse terug moet brengen. Vorig
seizoen zat het keurkorps van trainer Laurens ten Heuvel
er dicht bij, maar werd in de nacompetitie uitgeschakeld
voor promotie. Met een aantal versterkingen erbij, onder
andere ex-prof Milan Berck Beelenkamp is weer in Zandvoort te bewonderen, zou de promotie dit seizoen gestalte moeten krijgen.
In de voorbereidingen naar
de competitiestart heeft SV
Zandvoort een aantal wedstrijden gespeeld om de HD Cup en
de KNVB-beker. Ook het zaterdagelftal van Ajax kwam naar
Zandvoort. Slechts één van deze
wedstrijden werd winnend afgesloten, de rest vaak dik verloren.
Nu was het dan om het ‘echie’. De
buren van KHFC waren de eerste tegenstanders in sportpark
Duintjesveld. Zandvoort trad aan
met een zo sterk mogelijke opstelling om de eerste klap uit te
delen. Het zou heel anders gaan.
Zandvoort kon, na de eerste paar
minuten achteruit gevoetbald
te hebben, in zijn ritme komen
met als gevolg een doelpunt van

Maurice Moll. Helemaal vrij voor
de keeper kon hij met een halve
omhaal zijn ploeg aan een verdiende voorsprong helpen, 1-0.
Wat Zandvoort ook probeerde,
tot de rust werd er niet meer
gescoord. Direct na de thee wel.
Een Zandvoortse speler werd in
het strafschopgebied van de tegenstander onreglementair onderuit gehaald. Moll verzilverde
de toegekende strafschop, waarna KHFC volgens de supporters
‘rijp voor de sloop’ was.
KHFC echter rechtte de rug en
nauwelijks 6 minuten later kon
Maarten Wolff, door een enorme verdedigende blunder, keeper Jorrit Schmidt het nakijken
geven 2-1. KHFC werd allengs

sterker en met nog 8 minuten te
gaan was daar de al verwachte
gelijkmaker. Ook hier lag een
blunder van de Zandvoortse verdediging aan de basis van een
doelpunt van Pascal Kamp, die
de eindstand op 2-2 bepaalde.
Dat Zandvoort een afmaker
mistte werd duidelijk. Als bijvoorbeeld Nigel Berg, met zijn
bijzonder fraaie schijnbewegingen, verzuimt om te scoren,
moet Zandvoort op de blaren zitten. Hij was echter niet de enige
die met domme pech te maken
had. Ook de Zandvoortse verdediging, onder leiding van de geroutineerde Berck Beelenkamp,
mag het boetekleed aantrekken.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort om 14.30 uur in
Rijsenhout tegen SCW, dat afgelopen weekend een behoorlijke misstap maakte. In Nieuw
Vennep, bij VVC, werd het 6-1 voor
de thuisclub. Overige uitslagen
West I, 3e klasse B: IJmuiden – De
Brug: 4-3; JOS/Watergraafsmeer
– ASV Arsenal:3-6; Buitenveldert
– CTO ’70: 8-0 en Blauw Wit –
Beursbengels eindigde in 1-1.

KLM Open gaat vandaag van start
Open, gaat vandaag voor het derde jaar in successie op de
baan van de Kennemer Golf & Country Club van start. Het
zal helaas de laatste keer zijn uit een serie van drie. De komende drie jaar staat het kampioenschap op een andere
baan in Nederland op de agenda en het moet maar afgewacht worden wanneer Zandvoort weer aan de beurt is.

Joost Luiten was in 2013 winnaar van het KLM Open | Foto: archief Rob Bossink

13 Nederlandse spelers verschijnen in Zandvoort aan de start.
Daaronder uiteraard de kampioen van 2013, Joost Luiten (29).
Luiten speelt dit jaar veel op
de Amerikaanse tour en was

daar aanvankelijk redelijk succesvol. De laatste maanden echter kon hij geen aansprekende
prestaties neerzetten. Hij heeft
toen in de aanloop naar het
KLM Open besloten om terug te

Op zondagochtend 20 september is Duco Bauwens aanwezig in de Korver Sporthal voor een work-out met de
inwoners van Zandvoort. Naast de work-out van Duco
zijn er nog andere activiteiten, zoals een basketbalclinic
van Henk Pieterse, diverse e-games en basketbalgames.

Golf

De open Nederlandse kampioenschappen golf, het KLM

Zandvoort in beweging
bij jubileum The Lions

keren naar Nederland en thuis
met zichzelf in het reine te komen. Nu is hij weer een van de
favorieten.
Een andere favoriet is de levende
golflegende Tom Watson (66).
Het was al jaren een wens van
toernooidirecteur Daan Slooter
om deze tot de verbeelding sprekende speler naar Nederland te
halen en nu, in de najaren van
Watsons carrière, is dat gelukt.
De achtvoudige (!) majorwinnaar
is een van de grootste linksspelers ooit in de wereld en topfavoriet op de Kennemer.
De organisatie mag zich gelukkig
prijzen met maar liefst 18 spelers
die in het Ryder Cup-toernooi
gespeeld hebben. Het zijn over
het algemeen de besten van of
Europa of de VS die in het vertegenwoordigende team spelen.
Het KLM Open is onderdeel van
de European Tour en wordt dit
jaar voor de 96e keer gehouden.
Daarmee is het een van de oudste toernooien van de European
Tour. Het totale prijzengeld voor
2015 bedraagt 1,8 miljoen euro.

Bovendien staan 4 basketballessen op het programma
van blok 1 van de JeugdSportPas.

Duco Bauwens | Foto: PR

Duco Bauwens is elke ochtend
op televisie te zien bij het programma ‘Nederland in Beweging’
samen met Olga Commandeur.
Hierbij zorgt hij dat Nederland
een sportieve start van de dag
heeft. Op zondag 20 september
van 10.00 tot 12.00 uur is Duco
in de Korver Sporthal om twee
keer (10.00 uur en 11.00 uur) een
work-out te verzorgen voor inwoners van Zandvoort.

50 jaar BV the Lions
Er zijn nog meer activiteiten op 20
september, allemaal in het kader
van 50 jaar Basketbalvereniging
the Lions. Gelijktijdig met Duco
verzorgt the Lions basketbal-

games en zijn er verschillende
e-games, zoals dansmatten en
fitlights. Om 12.00 uur is er een
basketbalclinic voor de jeugd
tot en met 18 jaar, verzorgd
door basketballegende Henk
Pieterse. Kinderen die zich hiervoor inschrijven krijgen een tshirt. Inschrijven kan via de site
van de JeugdSportPas, te vinden
op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. Om 16.00 uur is
de reünie van The Lions met een
wedstrijd tussen The Lions en
Flamingo Levi’s. Alle activiteiten
zijn gratis voor de deelnemers.
Meer informatie is te vinden op
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
ABC en meer
Administratiekantoor K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwbedrijf STRAK
Brasserie ZiN
Café Neuf
Cense Makelaars
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Eric Zorgt
Fysiotherapie De Prinsenhof
Het Pakhuis
Het Plein
Hot Yoga Studio Daandasana

Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving
L. Paap medische hulpmiddelen
La Fontanella
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Slender You Zandvoort
Stichting Jazz in Zandvoort
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Tandprothese Zandvoort
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Zandvoort Optiek
Zorg Service Zandvoort
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www.censemakelaars.nl - info@censemakelaars.nl - 023 - 5 715 715

Petrus de Blockstraat 7 Zandvoort

Brederodestraat 48 Zandvoort

Nieuw

Nieuw

•
•
•
•

Goed onderhouden 20-er jaren 2 onder 1 kap woning
Zonnige tuin met schuur (vm zomerhuis) en achterom
Sfeervolle ruime woonkamer, moderne keuken & badkamer
Woonoppervlakte ca. 121 m2, perceelsoppervlak 182 m2

•
•
•
•

Vondellaan 25 Zandvoort

Schelpenplein 9 Zandvoort

Vraagprijs € 400.000 kk

In moderne woonwijk gelegen 4 kamer patiowoning
Zonneterras op de 1e verdieping op het zuiden
Open keuken, wasruimte, badkamer met 2e toilet
Woonoppervlakte ca. 120 m2, perceelsoppervlak 126 m2

Vraagprijs € 485.000 kk

•
•
•
•

Prachtig gelegen woonhuis, ca. 1900 op pittoresk pleintje
Unieke woning bordevol sfeer en authenticiteit
4 slaapkamers, moderne badkamer, bedstee en royale vide
Evt. met garage te koop! Woonoppervlakte ca. 162 m2

Mededeling aan
alle inwoners
van Zandvoort
en omgeving
Op 18, 19 en 20 september,

zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

‘Zandvoort Masters’
plaatsvinden.

Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland
d.d. 4 februari 2011 afgegeven definitieve beschikking WM,
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand
evenement een zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit
hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
16

Royale vrijstaande woning met oprit en gastenverblijf
Ruime woonkamer, serre, keuken, kelder
4 slaapkamer (5 mogelijk), 2 moderne badkamers
Woonoppervlak ca. 160 m2, perceelsoppervlak 495 m2

Vraagprijs € 600.000 kk

Witte Veld 36 Zandvoort

Nieuw

Goed onderhouden vrijstaande woning op ruim perceel
Mooi aangelegde tuin rondom met 4 zonneterrassen
4 slaapkamers, paneeldeuren en roedeverdeelde ramen
Woonoppervlak ca. 111 m2, perceelsoppervlak 427 m2

•
•
•
•

Vraagprijs € 285.000 kk

Nieuw

Nieuw
•
•
•
•

Mr Troelstrastraat 17 Zandvoort

Vraagprijs € 370.000 kk

•
•
•
•

Modern en goed onderhouden half vrijstaande woning
Oprit, garage en zonnige achtertuin op het zuidwesten
4 ruime slaapkamers, moderne keuken en badkamer
Woonoppervlakte ca. 163 m2, perceelsoppervlak 262 m2

Vraagprijs € 509.000 kk

2005 2015
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11e jaargang • week 38 • 17 september 2015

5

Respect

11

Joods huwelijk
voltrokken door
Zandvoorter

Jazz

13

Saxofonist
trekt volle zaal
in De Krocht

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

15

Lezen

Golf

Kraaijkamp jr.
gaat voorlezen
tijdens de lunch

Belg wint
KLM Open
toernooi

oplage 9.500 exemplaren

Fooienfeest vrijwilligers
Pluspunt groot succes
Vrijdag 11 september werd bij Pluspunt het jaarlijkse ‘Fooienfeest’ gehouden. Daarbij komt de dankbaarheid van de cliënten voor de inzet van de vele vrijwilligers tot
uiting door een ‘fooi’ te geven. Hoogtepunt van de dag was de kennismaking met
de Zandvoortse KNRM.

www.zandvoortsecourant.nl
Rectificatie:

In de Zandvoortse Courant van 10 september 2015 hebben wij op
pagina 5 een artikel gepubliceerd over de bestemmingswijziging
van Groot Bentveld onder de kop ‘Nieuwe plannen voor Groot
Bentveld’. In het artikel is melding gemaakt van een bijzondere
betekenis van de tekst EVA in het ontwerp. EVA zou staan voor
de naam van Eva Braun, de vrouw van Hitler. Dit is echter onjuist
gebleken. De tekst EVA verwijst niet naar Eva Braun, maar uitsluitend naar de naam van de echtgenote van de eigenaar van
Groot Bentveld. Wij hebben uitgaande van onjuiste feiten een
verkeerde conclusie getrokken.
De hoofdredactie

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

GEZOCHT:

Ervaren, gedreven, positieve,
flexibele schoonmaker(ster)

voor nieuw complex in centrum
Zandvoort in de avond uren salaris
volgen CAO schoonmaak of ZZPer

Winterparkeren?

‘Het woord “winter”
is gevallen en de
zomer is acuut voorbij’

geten de belbus en de telefoonen baliebezetting.
Zij konden kiezen uit diverse
activiteiten zoals een workshop
kleurentherapie, gegeven door
Joke Ory en Silvia Vink. De kleuren gebruiken die bij je persoonlijkheid past, is een bijzondere
ervaring. Dat was ook het handlezen door Nicole Versteeg, dat
zeer positief werd gewaardeerd.
Het bloemschikken, gegeven
door Jolanda, resulteerde in een
zeer fraai bloemstuk. Ook het
wandelen door de duinen met
als thema: eten uit de natuur was
een genot met als afsluiting een
proeverij, die was voorbereid
door Wies Teepe. Verder was
er nog een golfclinic, biljarten
en meevaren met de reddingsboot Anna Poulisse van KNRM
Zandvoort.
De laatstgenoemde activiteit
trok veruit de meeste belangstelling. Verdeeld over 3 groepen
werd een film over reddingsoperaties getoond, een stuk met het

Op alle monturen

50% korting
Kerkstraat 34-36 | Zandvoort | 023-5712466

Zondag 20 september 2015

Vrijwilligers van Pluspunt werden hartelijk ontvangen door KNRM vrijwilligers

Uitgenodigd voor het Fooienfeest waren alle ruim 200
vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor/als o.a.
gastvrouw/-man, koken op
de maandag en donderdag,
boodschappen doen, vervoer
naar ziekenhuis, gezelschap,
op bezoek gaan, klusjes in huis,
tuinonderhoud, computerproblemen oplossen en niet te ver-

UITVERKOOP

Kust Hulpverlening Voertuig
(KHV) over het strand gereden en
er werd gevaren (met bijna een
verstekeling aan boord). Het was
een ultieme ervaring, waarbij het
met 60 km p/u over de golven
gaan en de scherpe bochten erg
werden gewaardeerd.
Alle buitenactiviteiten hadden
heerlijk weer en iedereen genoot met volle teugen. Hierna
was het verzamelen bij Pluspunt
aan de Flemingstraat voor een
hapje en een drankje, gevolgd
door een heerlijk buffet verzorgd door Sheila’s Broodjes. Het
is vooral leuk om te zien hoe een
diversiteit aan mensen, jong en
oud, door hun vrijwilligerswerk
elkaar ontmoeten, dingen samen doen en een gezellige dag
hebben.
Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers
hard nodig en altijd welkom. Dus
wil je volgend jaar ook mee feesten? Neem dan contact op met
Annemiek Castien van Pluspunt,
tel. 5740330.

Laureaten - Prinses Christina Concours
Florian Verweij - piano, Svenja Staats - viool, Sander de Jong - tenor
Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (Kerk open 14.30 uur) - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

SCO O TMO BIEL EN
Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel
Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

Dinsdag 22 september vergadert de gemeenteraad.
Benieuwd naar de onderwerpen?
Zie de agenda op pagina 12
Gemeente Zandvoort

1

Waterstanden

In paradisum te angeli
Mogen de engelen je begeleiden naar het paradijs.
Intens verdrietig, maar toch opgelucht dat haar
een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Eva Maria van Nes - van Rijnsoever
- Eja -

weduwe van Joop van Nes sr.
12 december 1922

13 september 2015
Joop
Sven en Madelon
Iris en Rafaël
Annemieke
Jo Ann, Matthias
Michaël en Elly
Monique en Erik
Kevin en Sanne
Eva en Marcel
Ivo en Veronica
Erik en Mineke
Hubert en Sabine, Juna
Linda en Kevin, Mason
Bart
Mariëlle Eefting, Wessel
Maarten Koper jr.

Correspondentieadres:
Eva van Nes
Nicolaas Beetslaan 26
2041 NN Zandvoort

Een schip dat achter de horizon verdwijnt,
is niet weg, je ziet het alleen niet meer.
J U S T

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 18
september om 11.00 uur in de H. Antioniuskerk,
Sparrenlaan 9 te Aerdenhout.
Aansluitend begeleiden wij haar naar crematorium
Haarlem, Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord, waar
wij om 13.00 uur samenkomen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

A S I A N

F O O D

|

B E A C H

H I D E

A W A Y

Amazing Mondays by..

Dankbaar dat hij niet verder hoeft te strijden, maar
verdrietig om het verlies, laat ik u weten dat mijn lieve
vader is overleden.

14 september
21 september
28 september
5 oktober

Dirk Drayer

Noor
Evi
Mr & Mrs
Parels

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 19h00

weduwnaar van Nel Drayer - Schouten

By reservation only...

16 mei 1927

Zandvoort

14 september 2015

Dick Drayer

AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

SEPT

Hasebroekstraat 2
2041 NH Zandvoort
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en condoleren
op zondag 20 september van 16.00 uur tot 16.30 uur in
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te
Zandvoort.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op maandag
21 september om 13.30 uur in de aula van de Algemene
Begraafplaats Zandvoort op bovengenoemd adres.
Na de begrafenis is er een samenzijn in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

Enige kennisgeving
Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam.

Eja is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort,
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag 17 september van 20.00 tot 21.00 uur.

Z U I D S T R A N D

Met pijn in ons hart geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve vrouw, moeder en schoonmoeder

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

HOOG

Laag

HOOG

Laag

HOOG

W

A

T

E

R

02.15
02.54
03.24
03.54
04.50
05.40
06.54
08.15

06.39
07.10
07.38
08.11
08.56
10.00
11.36
12.56

14.35
15.04
15.45
16.25
17.04
18.16
19.04
20.55

18.58
19.25
19.56
20.31
21.19
22.45
-

17
18
19
20
21
22
23
24 00.25

Paul en Joke

50 jaar

50

getrouwd
Gefeliciteerd!
Angelique en Frank
Anouska en Etienne
Thomas en Vincent

Danielle en Rob
Lisa en Evi

50

Gerarda Jacoba van Nooijen - Nederstigt

Grada
Vinkeveen
11 januari 1934

Bentveld
9 september 2015
Henk
Annemaria en Marcel

Correspondentieadres:
Kromboomsveld 60
2041 GE Zandvoort
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Afscheid nemen, dat wil je niet,
het doet pijn, geeft veel verdriet.
Afscheid nemen was deze keer
“Het is goed zo, vecht maar niet meer”.
Tot ons groot verdriet is na een dappere strijd
van ons heengegaan

Eugenie Madeleine Spiers - Brossois
Weduwe van Arie Willem Spiers
Amsterdam,
17 februari 1934

Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

Zandvoort,
11 september 2015
Jan Willem en Tanja
Babette
Coen
Robin
Maarten en Joyce
Michelle,Pascalle,Rosalie
Candy

Correspondentieadres:
Jan Willem Spiers
Burgemeester van Fenemaplein 4-12
2042 TA Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op woensdag 16 september in Haarlem.

22

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn

Burgerlijke stand
7 SEPTEMBER – 13 SEPTEMBER 2015
Overleden:
van der Pels, Adrianus Johannes, geb. 1946
Brandt, Arnoldus Johannes, geb. 1961
Spijker, Gerardus Jacobus, geb. 1938
van Nooijen, geb. Nederstigt, Gerarda Jacoba, geb.
1934
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Het ‘Derde Kamer’ koffertje
is weer aangeboden

De Open Monumentendagen die afgelopen weekend

In het kader van Prinsjesdag hebben alle groepen 8 van de

landelijk plaatsvonden, hebben ook in Zandvoort veel

Zandvoortse basisscholen een koffertje van de ‘Derde Kamer’

bezoekers getrokken. In de kleine ruimte van het Zand-

gekregen. Het koffertje bevat lesmateriaal om de leerlingen

voorts Museum had Stichting Behoud Zandvoorts Cultu-

een beetje wegwijs te maken in de vaderlandse politiek.

reel Erfgoed (BZCE) een informatief en verzorgde fototentoonstelling samengesteld met als leidraad het landelijke
thema Kunst & Ambacht.

Ruud Sandbergen (D66) bracht het oranje koffertje naar ONS

Foto’s bekijken in het museum | Foto: Freek Veldwisch

Hoewel het thema vaak hoofdbrekens kost, is BZCE ook dit
jaar weer er in geslaagd om
het in een expositie te vertalen. Verdeeld in drie onderdelen: Glas in Lood, Industrieel
erfgoed en Architectuur, is de
ruimte met fotoborden creatief
ingevuld. Met als toevoeging
onder andere het schitterende
gebrandschilderde raam van
Rinkel en een glas–in-loodraam van hotel d’ Orange uit
het depot van het Zandvoorts
Museum. Ook de werktuigen
en kleurpoeders, geschonken
door Dick v.d. Mije jr., waren
prachtig.
Verder waren bakelieten voorwerpen van de Corodex plus
prachtige foto’s van deze fabriek te zien en een zeer mooi
mozaïek van kunstenaar Jaap
Bouhuys genaamd ‘De musice-

rende clown’. Samen met zijn
vrouw Nel Klaasen, beeldhouwster van diverse bronzen beelden, hebben zij de Zandvoortse
samenleving verfraaid.

Kunstzinnig Zandvoort
Maar niet alleen de oude ambachten en kunst stonden
centraal. In een fotocollage
werd de bezoeker erop gewezen dat het huidige Zandvoort
nog steeds kunstzinnig versierd
wordt door diverse kunstenaars. Vaker omhoog en om je
heen kijken, was de boodschap
die BZCE wilde meegeven. Tot
slot was er nog een fraai glas-inloodraam anno 2015, gemaakt
door Paul Sweers, te bewonderen. Voor degenen die het
weekend elders waren blijft de
expositie nog tot 4 oktober te
bezichtigen in het Zandvoorts
Museum.

Namens de gemeenteraad bracht
Ruud Sandbergen (D66) persoonlijk het oranje koffertje naar groep
8 van de Oranje Nassauschool.
Hij legde uit waarom het koffertje belangrijk is en gaf verder
informatie over de troonrede en
de Zandvoortse gemeenteraad.
Nadien konden de leerlingen vragen stellen en daar werd driftig
gebruik van gemaakt.

Wedstrijd debateren
In het koffertje zitten lessen over
de staatsinrichting. Aan de hand
van het lesmateriaal wordt in de

klas over de inhoud gediscussieerd. Vervolgens gaan de groepen
8 in november op bezoek naar het
raadhuis en geven raadsleden een
rondleiding door het gebouw. De
scholen gaan over bepaalde onderwerpen praten en half januari
2106 komen de twee beste ‘debaters’ uit alle groepen 8 in een ‘wedstrijd’ tegen elkaar uit. Het tweetal
dat het beste samenwerkt en hun
standpunt verdedigd, gaat samen
met de burgemeester lunchen. Zo
wordt de interesse voor de politiek bij de jeugd op een speelse
wijze aangescherpt.

Opbrengst
Moederdagbrunch 2015
Afgelopen dinsdag is de opbrengst van de Moederdagbrunch
aangeboden bekend gemaakt. De geweldige opbrengst van
€ 750 werd door de Rabobank nog eens aangevuld tot € 1000.
Toni Zwenne en Willemijn van den Bos van Stichting Vrienden
van Nieuw Unicum kregen de cheque overhandigd.

Cartoon - Hans van Pelt
Overhandiging van de cheque

De gulle gaven van de Moederdagbrunch, aangeboden door
Simone Schoemaker en Marjon
Schouten, zal gebruikt worden als
bijdrage voor de aanschaf van een
op maat gemaakte leestafel die
gebruikt kan worden op De Brink,
het centrale plein van de woonlocatie voor mensen met blijvende
lichamelijke beperkingen.
De leestafel is helemaal geschikt

gemaakt voor rolstoelers, zodat
zij met hun vervoermiddel gewoon onder de leestafel kunnen
aanschuiven. “We kijken terug
op een mooie zonnige brunch
met een super-opbrengst”, aldus Simone en Marjon, vrijwilligers van de brunch. Helaas
konden de mede organisatoren
Peter tromp, Leo Miezenbeek en
Wijnand burger hierbij niet aanwezig zijn.

Column

… missen wij vandaag het oranjezonnetje. Normaal is het op
Prinsjesdag altijd mooi weer.
Je zal maar Kamerlid zijn en ‘s
ochtends naar buiten kijken en
denken ‘wat moet ik nu aan?’ Het
giet van de regen en geen hoed
die daar tegen bestand is. Een
regenjas over je mooie nieuwe
jurk is ook geen gezicht. En dan
is nog de vraag wat jouw collegaKamerleden zullen gaan dragen.
Natuurlijk wil je opvallen in de
wereld van zien en gezien worden.
Niet alleen de hoofddeksels waren
dit keer bijzonder. Enkele vrouwelijke gasten in de Ridderzaal droegen bijzondere jurken. Zo had
PvdD-fractievoorzitter Marianne
Thieme een oranje jurk aan met
een groot zwart kruis. Ik heb het
even opgezocht wat de bedoeling was van haar kleedje: het
moet het etiket van de Wet milieugevaarlijke stoffen voorstellen. Verder hoorde ik dat minister Jet Bussemaker was gehuld in
een hightech-outfit, speciaal voor
haar ontworpen door studenten
van de T.U. Eindhoven. Haar jurk
en hoed zijn ontworpen met computermodellen en haar handtas
en de hakken van haar schoenen
zijn 3D-geprint. Toe maar Teuntje.
Met haar jurk toonde Kamerlid
Esther Ouwehand dat zij tegen
het klimaatbeleid is. Deksels nog
aan toe, zelfs Koningin Maxima
droeg dit jaar geen hoed! En bij
Erica Terpstra waaide haar vogelnestje van haar hoofd. De enige
die recyclede was Carla Dik van
de ChristenUnie. Haar jurk werd
gemaakt van stof van oude treinbankjes en conducteurs-uniformen. Eenvoud siert!
En dan het oude koffertje van
Lieftinck, waar Dijsselbloem
mee aankwam. Een knipoog
naar toen? Zoiets van “mensen
we gaan er weer tegen aan!”. Dan
zag het koffertje wat de leerlingen op Prinsjesdag aangeboden
kregen er gezelliger uit. Lekker
fel oranje en met een andere
inhoud. Lesmateriaal over hoe
de regering in elkaar zit. De kinderen mochten ook nog vragen
stellen. Een meisje maakte zich
zorgen en vroeg zich af of de
burgemeester wel een beroep had! Want achterover
leunen is er niet bij. Niet in
Nederland en ook niet in
Zandvoort.

Nel Kerkman

Veel interesse voor
Kunst & Ambacht

3

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Bridge beginners
Bridge is een spel voor hoofd en handen dat over de hele
wereld wordt gespeeld. Het houdt uw hersens in conditie, ze
blijven fit en actief. Onderling is er veel gezelligheid.
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur
22 september t/m 8 december

iPad optimaal gebruiken
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn van
een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus. U ontvangt een hand-out.
Vrijdag 13:00 – 15:00 uur
2 oktober t/m 27 november

Portugees, voor beginners of een Vervolgcursus
Een goede basis met grammaticale ondergrond.
21 september t/m 30 november
Maandag beginners 19:00 – 20:30 uur
Maandag vervolg 20:30 – 22:00 uur

Nederlands
Leer meer dan alleen de taal. Onder begeleiding van docente Joke Bloeme in gezellig groepsverband.
Donderdag 10:00 – 12:00 uur
24 september t/m 17 december

Workshop Amigurumi haken
Het nieuwe haken! Leer schattige cadeautjes maken
van katoen. Ideale kraam- verjaardagscadeautjes en gezellig
en leuk om te maken! € 15,-Woensdag 10:00 – 12:00 uur 30 september

Glas in Lood
Een oeroud ambacht met schitterende resultaten. Leer hoe
je zelf een prachtige lichtinval kan creëren met glas in lood
ramen in je huis.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur
28 oktober t/m 16 december

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.
Vitello tonnato
of
Gebakken gamba's
met knoflook en rode peper

❖

Zeebaarsfilet
met crème fraiche, kruiden en piccalilly
of
Runder entrecote met Café de Paris

❖

Chocolade terrine
Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Open Atelier

 SEPTEMBER  SEPTEMBER 
18-20 Zandvoort Masters - Circuit Park Zandvoort
19
Oktoberfest - Muziekfestival Raadhuisplein,
aanvang 20.00 uur

20

Zandvoort in Beweging - Workout met Duco
Bauwens, Korver Sporthal 10.00 tot 12.00 uur
20
Classic concerts - Prinses Christina Laureaten
Concours in Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
26+27 Superbikes at sea - Motorraces
op Circuit Park Zandvoort
26

Stads- en Dorpsromroepersconcours

27

Shanty- en Zeeliederen Festival - Diverse

27

Kerkplein, 12.00-16.30 uur

locaties centrum en strand. 10.30-17.30 uur
10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:
Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
17 september t/m 23 september

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

BINNENSTEBUITEN (NL)
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

CODE M (NL)

• Banden (winter/zomer/all-weather)

ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

• De- en monteren

THE KING’S GARDENS
➔ LAATSTE WEEK!

• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

ZO/MA/DI OM 19.00 UUR

DE REUNIE ➔ LAATSTE WEEK!
DO/VRIJ/ZA OM 19.00 UUR

MISSION:
IMPOSSIBLE ROGUE NATION
DO TM DI OM 21.30 UUR

FILMCLUB:
DANNY COLLINS
AL PACINO ALS OUDE ROCKSTER!
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:

Patchwork – Quilten
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december,
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk. € 60,-

Evenementenagenda

TED 2 ➔ VANAF 24 SEPTEMBER
HOTEL TRANSSYLVANIE 2 ➔ NED. PREMIERE
 023-5730962

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Onder leiding van Mona Meier tekenen of schilderen met
zelf gekozen middelen.
Dinsdag 9:30 -12:00 uur
22 september t/m 15 december

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Jazzdance 55 Plus

Overige dagen op afspraak.

Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk.Wij
werken aan lichaamshouding en buikspieren.We doen ook
grondoefeningen. Na afloop is er de mogelijkheid om samen
thee te drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30 uur
8 oktober t/m 17 december

Beeldhouwen en boetseren
Voor beginners en gevorderden.Werken naar eigen inzicht.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
24 september t/m 17 december

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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Claudicatioloop verlegt grens
Vorige week woensdag organiseerde FysioFit Zandvoort de

Etalagebenen

eerste Claudicatioloop van Zandvoort. De deelnemers lie-

“Mensen met claudicatio stoppen dan en wachten tot de pijn
wegtrekt. In een winkelstraat
staan deze mensen vaak voor
een etalage, vandaar dat het in de
volksmond ‘etalagebenen’ wordt
genoemd”, vertelt fysiotherapeut
Karin Vader van de praktijk aan
de Burgemeester Nawijnlaan.
Vader en Koehler van FysioFit
Zandvoort zijn gecertificeerde
claudicatiotherapeuten. “We
geven mensen handreikingen
om te leren leven met deze aandoening. We gaan niet met het
opgeheven vingertje zeggen dat
mensen iets moeten doen. Als
mensen bijvoorbeeld roken en
ze stoppen daarmee dan scheelt
dat enorm, maar ze moeten wel
zelf willen”, aldus Vader.

pen een rondje rondom het complex van Huis in het Kostverloren. Na het welkomstwoord van Michael Koehler deed
dorpsomroeper Gerard Kuijpers de start aankondiging voor
de loop, die een uur duurde.

Rondje HiK onder leiding van Michael Koehler

Claudicatio Intermittens is een
aandoening van de vaten. Iemand
met claudicatio kan beperkte
stukken lopen en krijgt stramme
of pijnlijke benen, vanwege een
verslechterde bloedtoevoer naar
de beenspieren. Tijdens het lo-

pen hebben de beenspieren meer
zuurstof nodig en als de beenslagaders die zuurstof niet kunnen
aanvoeren, worden de spieren
pijnlijk. Als het lopen stopt, neemt
de zuurstofbehoefte af en trekt de
pijn weg.

Een van de deelnemers heeft
het een uur lang volgehouden.
“Ik voel pijn”, is zijn commentaar,
maar hij is wel door blijven lopen
en daar is hij maar wat trots op.

Respect en tolerantie bestaat nog
Simon Corper, eigenaar van pension Zee en Duinzicht
in de Marisstraat, heeft een bijzondere ervaring meegemaakt. Hij heeft de zoon van zijn overleden broer getrouwd, compleet volgens joodse traditie. Niet hier in
Zandvoort maar in een kerk in Noorwegen.

Joodse traditie tijdens huwelijk in Noorwegen

De enige voorwaarde die Corper
stelde was dat de priester toestemming moest verlenen.
Priester Susanne van de Noorse

kerk stemde in en met die boodschap vloog Corper, samen met
twee dochters van zijn overleden broer, Tamar en Smadar, naar

Kopenhagen. Bij aankomst in de
kerk kreeg hij te horen dat hij 5
minuten had om het huwelijk te
voltrekken. Terwijl de twee zussen,
samen met een derde zus en diens
dochter het Talit (gebedsdoek)
boven het aanstaande echtpaar
hielden, sprak Corper het gebed
uit. Het lukte zelfs nog om binnen de tijd een korte toespraak
te houden, waarin hij de priester
kon bedanken voor het respect en
de tolerantie om het huwelijk op
deze manier mogelijk te maken.
Na een ‘Mazal-Tov’ van de aanwezigen was het huwelijk op joodse
wijze bezegeld.
Voor Simon Corper was het een
zeer bijzondere ervaring. Vooral de
tolerantie kon hij, in de wereld van
vandaag waarin naar zijn mening
te weinig rekening wordt gehouden met elkaar, zeer waarderen.

Volle agenda voor de eerste
raadsvergadering
De eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen staat
weer voor de deur. Dinsdagavond zullen de Zandvoortse
raadsleden weer met elkaar in debat gaan om een overvolle agenda zo snel en goed mogelijk af te handelen. Er staan
14 agendapunten op het ‘programma’. Drie daarvan zijn
zogeheten hamerstukken, stukken die tijdens de behandeling in de commissies al goedkeuring hebben gekregen.
Samenwerking Wabo Zandvoort
met de Omgevingsdienst IJmond; Ver ordening op het

Burger initiatief 2015, Par keerverordening en nota winterparkeren; Ontwerp jaar verslag

2013-2014 en ont wer pjaarplan 2015-2016; de Ge meenschappelijke Regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland en
de begroting 2016 inclusief strategisch plan van Paswerk, zullen
waarschijnlijk het nodige vocale
vuurwerk opleveren. De oppositie wil een aantal aanpassingen
maar of de coalitie dat zonder
slag of stoot zal accepteren, kan
in twijfel worden getrokken.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

100 jaar Zandvoortse
voetbalhistorie

Plaatsgenoot Jaap Koper
(Pierie) heeft al menig boek
over Zandvoort geschreven. Dit
keer heeft hij zijn uiterste best
gedaan om de historie van de
Zandvoortse voetbalverenigingen met foto’s en informatie in
een dik boek te bundelen. In
totaal zijn er 5 verenigingen in
het boek te vinden waaronder
ook de voetbalvereniging van de
politie. Het boek kost € 37,50 en
is te bestellen bij Jaap Koper, tel.
5717337.

Excuses voor vliegtuigje
Tijdens de KLM Open cirkelde
afgelopen week dagelijks enkele
uren per dag een vliegtuigje over
Zandvoort en omgeving. Het geluid dat daarmee gepaard ging,
stoorde veel omwonenden. De organisatie betreurt de overlast die
de omwonenden hebben ervaren. “Het vliegtuig werd voor het
eerst ingezet door de European
Tour Productions, de internationale partij die verantwoordelijk
is voor de beelden van het golftoernooi die de hele wereld over
gaan. De beelden vanuit de lucht
van het toernooi en de omgeving
waren ook prachtig, maar we betreuren dat het vliegtuig zelf voor
de nodige geluidsoverlast heeft
gezorgd. Dat hadden we helaas
niet voorzien. Daarvoor willen we,
ook namens de European Tour
Productions, de omwonenden
graag onze excuses aanbieden”,
aldus de organisatie.

teit, communicatie en verzorging
worden uitgeprobeerd. Meer info:
www.visio.org. Hierna zal deze
bijeenkomst ook plaatsvinden
op woensdag 21 oktober, 18 november en 16 december, telkens
van 11.00 tot 13.00 uur.

Gezellige
hondendemonstratie

Aan de voorzijde van het Huis in
de Duinen werd zondag 7 september een demonstratie met
honden gegeven door Huibert
Meijer, werkzaam bij de KCKennemerland uit Heemstede.
Er waren 10 honden met hun begeleider die hun behendigheid
(Agility) toonden en een Doggy
Dance demonstratie gaven. Bij
deze Doggy Dance is zowel de
baas als de hond actief. Denk aan
een slalom tussen de benen, op
de achterpoten lopen, roll over
en achteruit lopen. Alle oefeningen worden met de clicker aangeleerd onder begeleiding van
een passend muziekje. Door het
mooie weer konden veel bewoners de demonstratie bekijken.
Aan de honden was ook gedacht,
er stond een tafel met 2 etagères
met lekkere hondensnoepje en
worst. Het was een groot succes,
voor herhaling vatbaar.

Dierentehuis blij

Gratis informatie en
advies voor slechtzienden

Gaat u slechter zien? Woensdag
23 september geeft Koninklijke
Visio in de bibliotheek Zandvoort
van 11.00 tot 13.00 uur gratis
informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens
dit inloopspreekuur kunnen ook
allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting
(bij lezen erg belangrijk), mobili-

Jaap Kroon, sponsor en mede
organisator van het Zandvoorts
Open Kampioenschap Makreel
Roken, overhandigde dinsdag
8 september de opbrengst van
de makrelenveiling en verkoop
aan Joyce van Oefelen. Joyce is
beheerster van het dierentehuis
Kennemerland in Zandvoort. Zij
toonde zich blij verrast met deze
cheque van € 614,29. Het dierentehuis spaart voor een grote kattenkooi en is met deze bijdrage
een eind op weg.
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Lekker nazomeren bij

11

Echt WEER !!
Voor een bloemetje !!

Onbeperkt spareribs of
Onbeperkt mosselen op diverse wijze bereid

Specialist voor al uw bloemwerken.

Ons paviljoen 11 Zandvoort

met een welkomstdrankje van

voor maar 19,95
(17 september t/m 23 september)
Tel: 023 - 571 7580

is open t/m 4 oktober

3 gangen menu

voor maar

€ 25,00
Keuze uit de gehele kaart

De beste
gerechten
van het
seizoen
om te delen
MMX

pickles | Gebakken makreel met gemarineerde spinazie
Gegrilde groenten met chevre | Bavette met groene
zomergroenten | Zeebaars met venkel, rucola en antiboise
Ravioli aubergine, basilicum en Parmezaan | Witte
chocolade cheesecake | Carrotcake van de Groene Zusjes

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ

Kerkstraat 5 2042 JC Zandvoort 023-7430378,
Reserveren gewenst

PIZZABAR

ITALIAN TAPAS

Gerookte kalfslende met makreelmayonaise en radijs

plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk
Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

Nazomeren..
LA VITA È BELLA!
€ 17,50 All you
can eat
7 DAGEN PER WEEK
ITALIAANSE TAPAS
(iedere dag)ONBEPERKT
ook a la
Carte en
ZONDAG t/m DONDERDAG
€ 17,50 P. P.
diverse
pizza’s
VRIJDAG & ZATERDAG
€ 22,50 P. P.
Haltestraat 3 Zandvoort
T: 023 57 17 523

Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie
Alles onder ÉÉN dak

www.hcz.nl

www.tandartszandvoort.com

www.fysiozandvoort.nl

Zomer voorbij! Klaar met school?
Zoek je een nieuwe uitdaging?
Medewerker m/v
bij Tandarts Zandvoort!
admin@tandartszandvoort.com
Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com
6
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Jarige Buffalo’s vierden feest
Scouting The Buffalo’s heeft afgelopen zaterdag het feit
herdacht dat de groep 70 jaar geleden werd opgericht.
90 leden en oud-leden hebben aan de oproep van het bestuur gevolg gegeven en hebben door middel van een reunie de oprichtingsdatum gevierd. Dat gebeurde via een
groepsweekend in en om Zandvoort.

Leren houthakken

Uiteraard werd deze reünie
gevierd en met een gewel
dige barbecue, echt zoals het

scouts betaamd. Overdag werd
een speurtocht in Amsterdam
uitgezet die veel leden op de

been bracht. En dan ’s avonds
op het terrein in Duintjesveld
de geweldige barbecue.
Ondertussen maakten scouts
van alle leeftijden zich nuttig
om de gasten het naar de zin
te maken. Onder de bezielende
leiding van leden van de Stam
werd het een geweldig verjaar
dagsfeest.
De huidige groep is circa 55 le
den groot en heeft nog plaats
voor nieuwe leden. Om kennis
te maken met de scouting
groep kan eerst drie keer wor
den meegedaan alvorens be
sloten wordt om lid te worden.
The Buffalo´s zijn te vinden in
Duintjesveld, direct naast de
postduivenvereniging. Meer
informatie vind je op www.
thebuffalos.nl.

Commissievergaderingen d.d. 9 en 10 sept.

Stevig debat over winterparkeren
Vorige week is de eerste serie commissievergaderingen

Commissie Samenleving

na het zomerreces geweest. Een verslag van de vergade-

Voordat donderdagavond de
brief van PvdA/Sociaal Zandvoort
met betrekking tot de voortgang
over de hulpvraag van een be
woner in het kader van de WMO
werd besproken, kreeg eerst
mevrouw M. Burger het woord.
Zij vroeg als particuliere wijkver
pleegkundige politieke aandacht
voor haar probleem. De samen
werking met haar cliënten, die
PGB gebonden zijn, verloopt de
communicatie met de afdeling
gemeente Haarlem niet respect
vol. De begeleiding die eerst bij
AWBZ zat, valt nu onder WMO
en is ook verantwoordelijk er
voor. Mevrouw Burger wil graag
een betere communicatie en een
flexibele houding. Tevens vraagt
zij, namens de cliënten die tus
sen wal en schip vallen, hulp.
Wethouder Gert Jan Bluijs gaf aan
dat deze problemen nog niet aan
de orde zijn geweest en wil graag
een afspraak maken met Burger.
Gert Toonen (PvdA) was niet te
spreken over de afhandeling van
zijn brief. Hij wilde graag een be
ter stappenplan voor de bewo
ners. De wethouder gaf aan dat
er in de volgende commissiever
gadering een transformatienota
komt.

ring van de commissie Bestuur en Middelen, van dinsdag
8 september, heeft in de editie van vorige week gestaan.
Hieronder leest u een verslag van de vergaderingen van
woensdag en donderdag.
De commissie Ruimte en Eco
nomie begon woensdag 9 septem
ber met een presentatie van Pascal
Spijkerman, de kwartiermaker van
het DNA project. Hij gaf uitleg over
het Uitvoeringsconvenant betreft
de Horeca en Retailvisie.
Alvorens de raad tot vaststelling
winterparkeren overging, sprak de
heer H. van Dillen namens de erf
pachtnemers LDC appartementen
in. Hij verzocht de servicekosten
voor de gekochte parkeerplaatsen
in de LDC parkeergarage te laten
vervallen en/of de kosten per plek
bij te stellen in een jaarlijkse be
wonersvergunning, als het winter
parkeren zou worden vastgesteld.
Maar voor het zover was werd die
nota eerst besproken door de
commissie. Dit agendapunt gaf
veel discussie.
In november 2014 had de raad het
college opdracht gegeven voor
het uitvoeren van het winterpar
keren waarbij nu de keus was voor
het tarief € 0,50 in de winter en €
2,50 in de zomer. Kennelijk had
Astrid van der Veld (GBZ) de nota
tot op de komma gespeld want zij
gaf wethouder Gerard Kuipers te
kennen dat er twee dikke fouten
in de nota staan vermeld, name

lijk het invoeren van bewoners
parkeren in de wijken Oud Noord,
Vogelbuurt, Tranendal en Park
Duijnwijk. Juist deze wijken had
den destijds aangegeven dat zij
geen bewonersparkeren wensten.
Verder staat in het voorstel bij PAP
vergunning dat er geen twee maar
één vergunning gegeven wordt.
De wethouder geeft aan het na te
laten kijken. Belinda Göransson
(VVD) memoreerde dat haar par
tij in 2014 een amendement heeft
ingediend om in de zomer geen
verhoging voor het parkeren in te
voeren. De VVD zal daarom niet
instemmen met het voorstel voor
verhoging zomerparkeren.
De andere agendapunten, over
de aanleg Natuurbrug Duinpoort
en het fietspad Zandvoortselaan
Oase, leverden weinig discussie
op en zijn hamerstukken. Alleen
het ontwerpjaarverslag 20132014
en ontwerpjaarplan 20152016
Gemeenschappelijke Regeling be
reikbaarheid ZuidKennemerland
gaf veel gesprekstof over het nut
van de bereikbaarheid Zandvoort.
De raad verzocht wethouder
Liesbeth Challik om eerst een in
formatieavond te beleggen over
de lopende zaken.

Het uitvoeringsprogramma par
ticipatiewet 20152016 is een
bespreekpunt en zal niet in de
raad komen. Verder werden de
bestuursvormen plus begro
ting 2016 en reorganisatie van
Paswerk uitvoerig besproken.

Panden Zeestraat weer
veilig verklaard
De drie panden aan de Zeestraat in Zandvoort die dinsdag 1
september jl. onveilig waren verklaard, zijn weer vrij gegeven. Het gevaar voor instorten is geweken. Het eerste pand is
afgelopen zondag 6 september vrijgegeven, de twee overige
panden op dinsdagmiddag 8 september. De bewoners zijn
inmiddels teruggekeerd naar hun woning. De twee bedrijven die er gevestigd zijn, kunnen hun bedrijfsvoering weer
voortzetten op hun bedrijfslocatie in de Zeestraat.

De panden in de Zeestraat zijn weer toegankelijk

De aanleiding was een hennep
kwekerij die 1 september jl. werd
aangetroffen in een kelder van
een van de panden. Er was gevaar
dat de naastgelegen panden zou
den instorten omdat een gedeel
te van de fundering was gesloopt
voor de aanleg van de kwekerij.
Door het dreigende instortings
gevaar heeft de gemeente de drie

panden onveilig verklaard waarna
de bewoners moesten worden
geëvacueerd.
De afgelopen dagen is gewerkt
om de constructie te stabiliseren
middels het herstellen van de
funderingen. Dit is een tijdelijke
oplossing. Het definitief herstel
is de volgende stap in het traject.

Oktoberfest in september
Komende zaterdag organiseert Muziekfestival Zandvoort
voor het derde opvolgende jaar een Oktoberfest op het
Raadhuisplein. En dat in september? Ja, het traditionele
Münchner Oktoberfest begint op de 1e zaterdag na 15
september en eindigt op de 1e zondag in oktober.

Loona tijdens het Oktoberfest in 2014 | Foto: archief Wim Mendel

Uiteraard zal de muziek de bo
ventoon voeren met daarnaast al
les wat men van een Oktoberfest
mag verwachten. Bier, Bratwurst
und Pretzel en niet in de laatste
plaats Dirndl und Lederhosen.
Ook de lange tafels ontbreken
dit jaar niet. De organisatie is al
jaren blij verrast dat vele bezoe
kers in gepaste kledij komen,
hetgeen de sfeer natuurlijk ten
goede komt.
Trouwe bezoekers van het
Zandvoortse Oktoberfest zullen
zich ongetwijfeld nog de fantas
tische band van twee jaar gele
den herinneren; de Rosentaler
Big Band. Goed nieuws: deze for
matie komt dit jaar opnieuw naar

Zandvoort. Het repertoire bestaat
uit Alpenrock, polka, apresski,
schlager, aangevuld met de top
100 van Nederlandse meezingers.
Naast de Rosentaler Feestband
treed ook de in Zandvoort wo
nende zangeres Loona op. Zij
zal een mix van opzwepende en
vrolijke Caribische muziek ten ge
hore brengen en daarmee ook de
Duitse gasten van de badplaats
een groot plezier doen want
Loona is zeker geen onbekende
bij onze oosterburen.
Rondom de optredens zal DJ
Wilhelm het feest muzikaal on
dersteunen. Vanaf 18.00 uur zijn
de tappunten en eettentjes open.
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WOONBIJLAGE in

RESIDENCE PANDORA

De Zandvoortse Courant

Zaterdag 3 oktober organiseert makelaarsvereniging NVM een Open Huizen Route.
In De Zandvoortse Courant van
donderdag 1 oktober verschijnt daarom een
speciale woonbijlage. Voor ondernemers
in de woonbranche een uitgelezen mogelijkheid om de doelgroep aan te spreken!

LE
NOG ENKE
ENTEN
APPARTEM
AAR!
BESCHIKB

Interesse?
Vraag bij ons verkoopteam naar de
aantrekkelijke advertentietarieven:

Ronald Arnoldt: 06 –2125 8459 | ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: 06 – 2453 0167 | Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Luxe appartementen incl. parkeerplaats

Gratis speelgoed

Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering

(ook voor SINTERKLAAS)
Een lach toveren op het gezicht van een kind

- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m²
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct
Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking
Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44 • www.mooijekindvleut.nl
Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195

Speelgoedvijver

Uitgifte van GRATIS speelgoed
Woensdag 4 november: 09.30 - 11.30 uur

De lachende Kikker

Locatie: Pluspunt, Flemingstraat te Zandvoort

Stichting

Ook kunnen wij helpen bij:
Verjaardag kind • Cadeau – Feestdoos met o.a. slingers en taart
Uitdeelcadeautjes school • Kinderfeestje • Cadeau als kind naar een partijtje mag
Meubilair / Fietsen / Kleding / Schoenen

Inname speelgoed:
Vrijdag 25 september - Zaterdag 26 september
Bel of mail voor het maken van een afspraak
Meer info: speelgoedvijver@gmail.com • Tel: 06-29741357

Center Parcs Park Zandvoort

Zwemles

Geen wachttijden, uw kind kan direct starten!

Center Parcs Park Zandvoort
Vondellaan 60, 2041 BE Zandvoort
Voor aanmelden bel 023 - 5741434
Meer info op www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

Center Parcs Park Zandvoort

@ABCenterparcsZV

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

OOK UW ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?
Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl
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Teken de petitie op:
www.petities24.com/verzetwindmolens
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Huisartsenpraktijk gaat over
van vader naar dochter

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167

Huisarts Bart van Bergen (63) heeft besloten het na 33 jaar rustiger aan te gaan doen.
Zijn dochter Nienke (35), die al enige tijd werkzaam is in de praktijk, gaat geleidelijk aan
de praktijk van haar vader overnemen.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tijdens het weekend
droger en iets zonniger
Ook september lukt het maar niet om er minimaal
eens een hele mooie nazomerperiode uit te persen.
Juist deze maand stond vroeger wel bekend om z’n
prachtige nazomerfases waarbij het soms wel bijna
tien dagen voortreffelijk weer was met veel zon, weinig wind en ideale dagtemperaturen.
Vooral op woensdag was
het regen wat de klok sloeg
en daarin kwam donderdag
nog weinig verandering.
Depressies bleven namelijk
nog enige tijd rondtollen in
de buurt van Nederland.

Dochter Nienke en vader Bart van Bergen

In 1982 reageerde hij vanuit een
studiegroepje uit Nijmegen,
samen met Adé Scipio-Blüme,
op een door de Stichting Wel
geplaatste krantenadvertentie,
waarin de stichting onder voorzitterschap van Anko Achterhof
een huisarts voor Zandvoort
Noord zocht. “Het begin was
best wennen, want beiden
kwamen wij met partner en
twee jonge kinderen in een
compleet nieuw op te zetten
praktijk. Ik was toen voor 50%
huisarts en voor 50% huisman!
Gelukkig groeide het aantal
patiënten gestaag en ik ben
er trots op dat wij dit samen
hebben opgebouwd. Je hebt
hierbij wel het vertrouwen van
de mensen nodig, want dat is
de basis voor een huisarts”, aldus Bart. In 2000 besloten Van
Bergen en Scipio ieder afzonderlijk een praktijk te voeren.
Nog steeds is er een samenwerkingsverband, dat o.a. voor
wederzijdse waarneming zorgt.
Frank Weenink is de derde aangesloten arts.
Hoewel Bart met heel veel plezier en toewijding zijn praktijk
heeft gevoerd, gaat hij nu minder werken. Gelukkig neemt hij
niet direct afscheid, maar staat
hij zijn dochter Nienke als zijn
opvolger de komende tijd nog
ter zijde. Het is toch heel bijzonder dat een dochter de praktijk
van haar vader overneemt en
Bart vindt dit dan ook een voorrecht en is ontzettend trots.

Nienke: “Al heel jong wilde
ik dokter worden en werd ik
soms meegenomen op huisvisites. Het zit waarschijnlijk in
de genen. Mijn opa van moeders kant was cardioloog. Sinds
2013 ben ik werkzaam als huisarts na een studie geneeskunde aan de UvA te Amsterdam.
Ik heb onder andere stages
gelopen in Kenia en Ethiopië.
Voor de huisartsenopleiding
heb ik in een verpleeg- en revalidatiecentrum gewerkt en als
school- en consultatiebureauarts bij de GGD. De afgelopen
twee jaar heb ik op de vrijdag
hier in Zandvoort gewerkt
in Huisartsenpraktijk Nieuw
Noord en daarnaast ook twee
dagen als huisarts in Zaandam”.
Dat het Nienke heel veel waard
was om ‘dokter’ te worden,
blijkt wel uit het feit dat zij
eerst drie jaar was uitgeloot
voor deze opleiding en toen
psychologie is gaan studeren. Een echte doorzetter dus
met enorm veel liefde voor
haar vak! Nienke woont in
Amsterdam met haar man en
drie jonge kinderen. “Ik heb
mijn hele jeugd in Zandvoort
Noord gewoond en op school
gezeten. Daardoor ken ik de
wijk goed. Ik vind het daarom
extra leuk weer dagelijks terug
te komen in deze voor mij vertrouwde omgeving.”
Ook het feit dat zij de afgelopen twee jaar al kennis heeft

kunnen maken met een deel
van de patiënten en het reilen
en zeilen van de praktijk kent,
maakt dat Nienke met veel plezier in Zandvoort aan de slag
gaat. Momenteel zijn vader en
dochter bezig de overdracht
goed te regelen. Bart blijft
voorlopig op maandag werken,
Nienke op dinsdag, woensdag
en vrijdag.
Beiden geven met trots aan dat
hun goede en gezonde praktijk, die dus al 33 jaar goed
loopt, nu ook de erkenning
krijgt die ze verdient. Op 3
april 2015 heeft de praktijk het
keurmerk ‘NHG-geaccrediteerd’
verkregen. Dit betekent dat
zij continue werken aan een
verbetering van hun kwaliteit, waarmee zij voldoen aan
de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door het Nederlands
Huisartsgenootschap. Samen
met de praktijkassistentes
Ingrid Rijs, Jeannette Eldering,
Trudi van Berkel en Petra Rotte,
praktijkondersteuners Riet Tak
en psychologe Karin Blankman
is goede zorg verzekerd, waarbij er qua sfeer niet veel zal veranderen.
Wilt u kennis maken met Nienke
en haar collega’s? Wees dan
donderdag 5 november welkom tussen 16.00 en 19.00 uur
op Huisartsenpraktijk Nieuw
Noord, Pasteurstraat 10, tel.
5719507 (ook voor introductie
nieuwe patiënten).

Richting het weekend nemen de regen/buienkansen
weliswaar af, maar vanwege
onder meer het nog ‘warme’ Noordzeewater kan er
nog steeds een enkele verdwaalde regenbui vallen
op Zandvoort. De middagtemperatuur komt veelal uit
rond 17 graden en daarmee
is het niet direct aangenaam.
De zon maakt niet veel uren
doordat de zuidwestelijke
georiënteerde stroming veel
vocht meeneemt.
Zo nu en dan zijn er uiteraard
wat betere weermomenten
aan te geven, zeker in het
weekend. Dan schijnt de zon
een paar uur en kan het nipt
19 graden worden in de tuin.
Best aangenaam weer dan.
Met name op donderdag
staat er nog flink wat wind
welke alleen goed bruikbaar
is voor de surfers.
Vanaf vrijdag neigt de in-

vloed van een hogedrukgebied groter te zullen worden.
De atmosfeer lijkt te stabiliseren en de droge perioden
worden daardoor langer
van duur. De wind neemt
af. Zicht op een zeer warme
periode (ook niet onmogelijk zoals in 2006) is er nog
niet de eerstkomende tien
dagen.
Mocht een ex-tropische cycloon op de oceaan voor
anker gaan, dan wil er nog
wel eens een diepe zuidelijke stroming ontstaan boven West-Europa die een
behoorlijk deel Spaanse
warmte meeneemt.
Deze maand lijkt evenwel als
een heel normale september
de boeken in te zullen gaan
waarschijnlijk. De eerste
(extreme) winterprognoses
uit Engeland zijn alweer verschenen en zoals bijna ieder
jaar is er weer een prognose
bij die uitgaat van de strengste winter in tenminste een
halve eeuw.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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Zandkorrels
Te huur: appartement
per direct beschikbaar
boven Chin Chin
€ 750 incl. GWL+TV
Max. 2 personen
Geen huisdieren
Inschrijving mogelijk
Info Mike: 06-53344660
....................................................
She Cares Zorgverlening
heeft ruimte voor
zorgtaken zoals
persoonlijke verzorging,
(samen)
boodschappen doen,
koken, spelletje,
huishouding, uitje, etc.
Liefdevolle benadering
voor minimaal 2 uur p/w.
Vergoeding conform
SVB/PGB-tarief.
Meer info: 06-40711684 of
inekeshecares@gmail.com
....................................................
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
Dance Dance Dance
bij danscchool
Rob Dolderman
Altijd al willen dansen?
Schrijf dan nu in:
Tel. 06-21590520
Alleen voor paren
Ook voor privé lessen

KTM fiets
27 versn., schijfremmen,
06-45223110
....................................................
Te huur gevraagd:
Nette vrouw zoekt
woonruimte met
tuin/balkon in Zandvoort
of omgeving.
Max. huur 700 euro.
Bij voorkeur eigen
huisnummer.
Tel: 06-15114032
...................................................
Voor een pedicure
behandeling
waarin u de baas blijft
over uw voeten en
die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.16
jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens
reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
...................................................
Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
...................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 / 06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K.
(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor
schoonmaakwerk bij
u thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
.................................................

Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 160 per maand
06-53256274
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK,
alle onderhoud,
reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754

HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
...................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Zandkorrels invulbon
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10,50
11,00
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13,00
13,50
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14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Autobedrijf Zandvoort

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!
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Zondag 13 september werd voor de 15de keer het jazzseizoen geopend in theater de Krocht. Voorzitter Hans
Reijmers van Stichting Jazz in Zandvoort vertelde aan
een uitverkochte zaal dat hij ongelooflijk trots was met
de aanwezigheid van de wereldberoemde Amerikaanse
tenorsaxofonist Scott Hamilton.

galoze akoestiek beschikt. Het
netwerk dat Timmermans in de
loop der jaren heeft opgebouwd
zorgt ervoor dat de programmering van de gastsolisten van
een ongekende kwaliteit is. Ook
voor het jazzseizoen 2015-2016
staan weer bekende namen op
het programma.

Goede wijn
behoeft geen krans

Volle theaterzaal bij eerste concert van het nieuwe seizoen

door Nel Kerkman

De Stichting Jazz in Zandvoort is
een initiatief van de Haarlemse

contrabassist Eric Timmermans.
Vanaf 2002 worden de jazzconcerten georganiseerd in Theater
De Krocht, dat over een weer-

Talenten treden op
tijdens Kerkpleinconcert

Het was weer als vanouds genieten met musici die zelf ook
zichtbaar genieten van hun spel.
Scott Hamilton werd begeleid
door de Nederlands/Belgische
toppianist Johan Clement, slagwerker Joost van Schaik en met
Eric Timmermans op de contrabas. Traditiegetrouw opende
het trio het concert en maakte
het publiek kennis met de gastspelers. Snel erna kwam Scott
Hamilton en werden de eerste
noten van ‘September in the
rain’ gespeeld. De toon was gezet voor een spetterend concert.
Het samenspel was weer per-

fect tussen Scott en de andere
musici. Maar vooral de solo’s van
bassist Timmermans en pianist
Clement waren als vanouds subliem. Na de pauze kon slagwerker Van Schaik in een drumsolo
zijn energie kwijt: wat een voortreffelijk spel. Ook werd de in
augustus overleden Haarlemse
slagwerker Hans Beths muzikaal
herdacht. Hij maakte destijds
plaats voor Frits Landesbergen.
Aan het eind van het fantastische
concert, waar rustige nummers
werden afgewisseld met vingervlugge jazzklanken, werd er nog
een gast toegevoegd. Saxofonist
Jeroen Manders had de eer om
samen met Hamilton het concert muzikaal af te sluiten.
Een staande ovatie en een
happy Birthday voor Scott
Hamilton die op 12 september
jarig was geweest, was het einde van heerlijk middagje Jazz in
Zandvoort. Het volgende concert is op 11 oktober met pianist
Peter Ligtermoet en pianist Jean
Louis van Dam.

Klassiek kwartet in Bodaan

Muzikale talenten die in de prijzen zijn gevallen tijdens het
wereldberoemde Prinses Christina Concours, geven komende zondag acte de présence bij het concert van Classic Concerts in de Protestantse kerk aan het Kerkplein in
Zandvoort. De laureaten zijn Svenja Staats (viool), Sander
de Jong (tenor) en Florian Verweij (piano). Zij zullen voor u
werken van J.S. Bach, J. Williams, F. Schubert en andere componisten spelen.
Het is een jaarlijkse traditie van de stichting Classic
Concerts om laureaten van
het Prinses Christina Concours
uit te nodigen in de reeks
Kerkpleinconcerten. De prijswinnaars vertegenwoordigen
een hele generatie van begaafde muzikanten, die alle lof
krijgen toebedeeld.
Zo begon Sander de Jong
(1993) in 2002 al met het
zingen als jongenssopraan
bij het Martini Jongenskoor
Sneek en zong vanaf 2008
mee in de mannengroep van
het Roder Jongenskoor als tenor, beide onder leiding van
Rintje te Wies. De 19-jarige
Svenja Staats speelt al sinds
haar vijfde jaar viool en werd,
toen zij negen jaar was, toegelaten tot de Jong Talentklas
van het Conservatorium van
Amsterdam. Daar kreeg zij
les kreeg van Joyce Tan en

Johannes Leertouwer. Vanaf
januari 2014 is zij leerling van
Elisabeth Perry, concertmeester van het Radio Filharmonisch
Orkest en docente aan het
Utrechts Conservatorium.
De 18-jarige Florian Verweij
volgt een gymnasiumopleiding
aan het Aletta Jacobs College
in Hoogezand-Sappemeer en
werd op zijn elfde jaar student klassiek piano bij Marcel
Baudet aan de Sweelinck
Academie. Tot zijn veertiende
jaar combineerde hij de piano
met schaken op regionaal en
landelijk niveau. Nu studeert hij
full time piano.
Het concert komende zondag
in de Protestantse kerk aan
het Kerkplein begint om 15.00
uur en de kerk gaat om 14.30
uur open. De entree bedraagt
€ 5 en dat is inclusief een programma.

Afgelopen zondag wist het
Cuarteto Lorca kwartet een volle zaal te trekken in A.G. Bodaan.
De toehoorders volgden zeer geboeid het kwartet met o.a. ver-

tolkingen van Händel, Mozart,
Beethoven, Haydn en anderen.
Amie Ouderenzorg maakte dat
allemaal mogelijk in het kader
van Stichting Muziek in Huis.

Pop Up expo Donna Corbani
Op 25 september wordt op de eerste verdieping van Het
Zandvoorts Museum een tentoonstelling geopend van kunstenares Donna Corbani. Het gekozen thema is ‘Up and Up’
en verwijst naar positiviteit, het vinden van licht in het donker en het focussen op de mooie dingen in het leven.
De expositie wordt feestelijk om
16.00 uur geopend in het bijzijn
van de kunstenares. Tijdens de
opening wordt ook de Art Walk
Zandvoort (3 en 4 oktober)
aangekondigd en de participerende leden van ZAND Kunst

en Cultuur voorgesteld. ZAND
is een nieuw platform georganiseerd voor en door professionele kunstenaars in de regio
Zandvoort. De tentoonstelling is
van 25 september tot 31 oktober
te bezichtigen.

Column

Kaas(meisje)
Kaas, het is een voedingsmiddel gemaakt van melk. Het is het
toonbeeld van weilanden met
grazende koeien. Van Alkmaarse
kaasdragers en van de volkoren
bruine boterham belegd met
een dikke plak gele zuivel. Zelfs
de jaarlijkse feestdagenvieringen doen mee. Met Sinterklaas
heb ik, naast een notenletter, ook
weleens een kaasletter gekregen.
Dit omdat ik één van de weinige
mensen op deze aardbol ben die
geen chocolade lust. Ja, u leest het
goed. En ik ben ook nog vrouw.
Maar goed, ik dwaal af. Het is
voor ons zo doodnormaal, kaas
kopen bij een kaasspecialist.
Maar dat is niet overal het geval. Zo kan ik mij het jaar 1992
in de USA nog goed herinneren,
in de staat Connecticut, plaats
Norwalk. Het was daar, waar een
klein winkeltje met een rood-witblauwe sticker vlag het raam van
‘A taste of Holland’ sierde. Typisch
Nederlandse producten die ik zo
nu en dan gewoon moest kopen.
Dus stond ik na verlekkerde blikken altijd minimaal met een grof
bruin brood, stroopwafels, zoute
drop en… zo’n niet te versmaden
brok Hollandse Goudse belegen
kaas weer buiten. Het was mijn
stukje thuisgevoel voor heel even.
Jammer dat de mooie Smaaq
naam bij kaashuis Tromp verdwenen is. De chicheid straalde
er vanaf. Wanneer je als jonge
meid je spieren goed wilt trainen,
raad ik je aan om daar te gaan werken. Daar waar ik mijn rechterarm
ooit tot meesterlijk heb getraind.
Waarna ik menig potje armdrukken heb mogen winnen. In tegenstelling tot nu, waar de computer
mij dat soort vaardigheden niet
meer leert.
Maar dan de zon, die leert je dingen die eigenlijk niet te leren zijn,
zo aanschouwden wij afgelopen
weekend, tijdens een apart opgediende Gruyère kaasfondue
bij Havana op het strand. Een bol
van vlammende lichtenergie dat
bijna nederig maakte. Zo’n ondergaande zon waar je stil van werd.
Een opgelichte warmte aura. Zo’n
beeld van geprezen onfeilbaarheid dat werkelijk niemand ontging. Het zette de windmolens letterlijk en figuurlijk
in het zonnetje. Wat dat te
betekenen had durf ik niet
te zeggen.

Mandy Schoorl

Wereldberoemde Scott Hamilton trok volle zaal
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 38 - 2015

Omgevingsvergunning aangevraagd

over een elektronische handtekening (DigiD).

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 38 en
de verdere in week 38 door het college genomen besluiten
zijn in week 39 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 september 2015

De onderwerpen van deze vergadering:
Hamerstukken:
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanleg Natuurbrug Duinpoort
Definitieve verklaring van geen bedenkingen fietspad Zandvoortselaan-Oase
Verordening loonkostensubsidie en eerste wijzigingsverordening Verordeningen Participatiewet
Bespreekstukken
Samenwerking Wabo Zandvoort en Omgevingsdienst IJmond
Verordening op het burgerinitiatief
Nota winterparkeren en Parkeerverordening
Ontwerpjaarverslag 2013-2014 en ontwerpjaarplan 20152016 Gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid ZuidKennemerland
Paswerk: begroting 2016 inclusief strategisch plan
Lijst ingekomen post
Verslagen 23 en 24 juni 2015
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
vergadering begint om 20.00 uur
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag”).

Ingekomen vergunningenaanvragen
Officiële mededeling: Noodkap.
Zandvoort:
Voor het kappen van een boom op het perceel Frans Zwaanstraat 64 is per 09 september 2015 een noodkap afgegeven. Het kappen vanwege direct omgevingsgevaar was
noodzakelijk.

Vossen
Sinds kort wonen er een aantal
vossen op de algemene begraafplaats. Op zoek naar voedsel graven ze holen in de beplanting,
maar ook kuiltjes langs de graven.
Voor nabestaanden geen prettig
idee. De gemeente is op zoek naar
een diervriendelijke oplossing.
Heeft u een idee? Mail dan naar:
begraafplaats@zandvoort.nl.
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Zandvoort:
- Lorentzstraat 306, kappen twee bomen, ingekomen 04
september 2015, 2015-VV-146.
- Boulevard Paulus Loot 73, verbouw woning, ingekomen 09
september 2015, 2015-VV-147.
- Willem Draijerstraat 6, plaatsen dakkapel en verlengde nok,
ingekomen 09 september 2015, 2015-VV-148.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verleende vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Constantijn Huygensstraat 16, plaatsen dakkapel, verzonden
07 september 2015, 2015-VV-130.
- L’Amistraat 17, tijdelijk (voor de duur van vijf jaar) plaatsen
scherm voorgevel, verzonden 07 september 2015, 2015-VV135.
- Stationsplein 2, bouwkundig renoveren stationsgebouw,
verzonden 10 september 2015. 2015-VV-140.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken

BKZ On Tour
geslaagd
In plaats van de jaarlijkse kunstroute waren de Beeldende
kunstenaars Zandvoort ‘on
tour’. Het weekend van 5 en
6 september exposeerden 23
BKZ’ers in Landgoed Leyduin in
Heemstede/Vogelenzang. Ada
Mol droeg gedichten voor aan
de vele bezoekers.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

&
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Heden Verleden

door Nel Kerkman

50 jarig jubileum Basketbalvereniging
The Lions
Op 20 september wordt in de Sporthal feest gevierd vanwege het 50 jarig bestaan van de Zandvoortse Basketballvereniging The Lions (Z.B.V.
The Lions). Het hoogtepunt van het feest is om 16.00 uur met een wedstrijd tussen The Lions en de Haarlemse Flamingo’s Levi’s.

Voorleeslunch met
Johnny Kraaijkamp jr.
Donderdag 1 oktober is het Internationale Dag van de
Ouderen. Bibliotheek Zandvoort neemt in samenwerking
met Pluspunt deel aan de Nationale Voorleeslunch. Ouderen vanaf 65 jaar uit de gemeente Zandvoort worden om
11.30 uur ontvangen met een kopje koffie of thee in het
leescafé van de bibliotheek, waarna Johnny Kraaijkamp
jr. een verhaal voorleest.

periode van de 50 jaar. The Lions
zijn nu ‘groots’ in het nog steeds
met plezier basketballen én dat
zij nog steeds bestaan als vereniging. Wel zonder sponsors (die
wel erg welkom zijn) en alleen
dankzij de vele vrijwilligers die
met elkaar 50 jaar lang basketball
in Zandvoort mogelijk maken.

Verleden
De basketballvereninging The
Lions is op 21 augustus 1965
ontstaan uit de omnivereniging
Sporting Club Zandvoort, waar
zij al na 1 jaar als zelfstandige
vereniging verder ging onder
inspiratie van de oprichter van
The Lions: Ron Schouten. Pas in
2010 werden de statuten officieel
bij de notaris vastgelegd.

Typsoos. Toen The Lions in 1972
de Nederlandse beker won, is
er zelfs een Europees avontuur
geweest.

Heden
Al deze ‘grootste’ prestaties bestrijken eigenlijk maar een korte

Momenteel zijn er 7 teams ingeschreven voor de competitie,
waarvan 3 mixteams: jongens/
meisjes van 10-12 jaar, van 1214 jaar en van 14-16 jaar. Een
jongensteam van 16-18 jaar, een
herenteam van 18-20 jaar en een
heren seniorenteam en damesteam van 18-22 jaar. Daarnaast
is er een grote groep recreanten
die geen competitie spelen maar
wekelijks op de trainingsavond
onderling wedstrijden spelen.

Johnny Kraaijkamp Jr.

Dit verhaal is speciaal voor deze
gelegenheid geschreven door
Marjan Berk. Daarna is het tijd
voor een lekkere lunch. De voorleeslunch wordt om ongeveer
13:30 uur afgesloten. Ook wethouder Gert-Jan Bluijs zal zich
onder de gasten bevinden.

Deelname is gratis, maar u dient
zich wel van tevoren op te geven
aan de balie in de Bibliotheek
of via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Opgeven
voor de lunch is tevens mogelijk bij de balie van Pluspunt
(Flemingstraat 55).

Cursus Nederlands is
meer leren dan een taal

Na vier jaar speelden The Lions
in de eredivisie en waren er ook
een aantal Amerikanen die in
Zandvoort kwamen basketballen. Dat zou nu ondenkbaar zijn,
maar toen gebeurde dat! Z.B.V.
The Lions had in die jaren ook
diverse sponsors om op dat niveau te kunnen blijven spelen:
Mars Energie Stars, Raad en Daad,

Joke Bloeme geeft al enkele jaren Nederlandse les aan
anderstaligen. In gesprek met de cursisten wordt al gauw
duidelijk dat mensen meer dan een taal alleen leren. Joke
neemt haar cursisten mee en laat ze kennis maken hoe
het Nederlandse leven is georganiseerd. Cursisten krijgen
daardoor ook een beeld over de gebruiken en de sociale
kant die het leven in Nederland met zich mee brengt.

Hulp gevraagd bij het snoeien
Op het terrein van Nieuw Unicum is een mooi Schelpenpad voor de cliënten gecreëerd. Het Schelpenpad is een
geliefde route van de cliënten, zo kunnen zij ondanks hun
beperking toch nog genieten van de natuur en het mooie
uitzicht. Maar door het mooie zomerweer van de afgelopen maanden is het gewas dusdanig gegroeid dat er nodig gesnoeid moet worden.

Op zaterdag 26 september gaat
een groepje enthousiaste vrijwilligers aan de slag maar extra
hulp om te helpen wordt zeer
op prijs gesteld. Landschap
Noord-Holland helpt mee het
Schelpenpad begaanbaar te
houden en stelt gereedschap en
handschoenen beschikbaar. Om
9.30 uur is het verzamelen aan
het begin van het Schelpenpad
achterin het terrein van Nieuw
Unicum. Om 12.00 uur is de afsluiting met een gezamenlijke
lunch, aangeboden door Nieuw
Unicum. Wilt u meehelpen? Geeft
u zich dan op bij Angelique van
Deursen, a.van.deursen@nieuwunicum.nl, tel. 06-13352688.

De cursisten vertellen waarom
ze graag op de Nederlandse les
komen: “Joke heeft persoonlijk
contact met ons. Ze haalt mijn
zelfvertrouwen rondom de taal
omhoog en we hebben een
goede band. Joke kan ingaan
op onze persoonlijke taalproblemen en vindt de tijd om, ondanks
onze verschillende achtergronden in te gaan op onze persoonlijke taalproblemen. Zij integreert
deze in de les en houdt het voor
iedereen interessant”.
Er is veel aandacht voor het sociale aspect. Aan het einde van de
cursus gaat de groep naar de bollenvelden in Hillegom waar Joke
gepassioneerd over kan vertellen. Ook vertelt Joke veel over de
geschiedenis van Nederland. De
sfeer in de groep is erg goed. Er

wordt veel gelachen met elkaar.
Nederlandse les is hier duidelijk
meer dan alleen een taal leren.
“In het begin dacht ik dat het niet
mogelijk was om in een groep
met verschillende niveaus goede les te krijgen maar Joke heeft
laten zien hoe fijn het is om met
elkaar de les te volgen”, vertelt
een van de cursisten.
Deelnemers krijgen gratis een
jaarabonnement op de bibliotheek waar zij kosteloos boeken, cd’s en films kunnen huren. Nederlandse les is vanaf 24
september elke donderdag van
10.00 tot 12.00 uur bij Pluspunt
Zandvoort. Voor de 12 bijeenkomsten geldt een eigen bijdrage van € 55. Interesse? Kijk
voor meer informatie op www.
pluspuntzandvoort.nl.
13

Autosport

Zandvoort Masters met GT’s en Formule 3
Het Circuit Park Zandvoort staat komend weekend in
het teken van de internationale autosport. De grootste
publiekstrekker is de ADAC GT Masters, waarin Jaap van
Lagen en Nick Catsburg aan de start verschijnen met
een Lamborghini. Naast deze raceklasse zijn ook de beste Formule 3 rijders te zien in de Masters of Formula 3.
Vorig jaar heeft Max Verstappen de race op zijn naam
geschreven.

Spektakel bij de start van de Formule 3 vorig jaar

Voor deze race zijn voorlopig
twintig auto’s ingeschreven
waarmee het aantal deelne
mers hoger ligt dan in 2014.
Een aantal grote teams als
Prema Powerteam en Mücke
Motorsport komen niet aan
de start. Zij zullen een week
later voor een Formule 3 race
in Moskou wel meedoen, om
dat die race meetelt voor het
Europees kampioenschap.

Aan de andere kant komt een
Formule 3 topper als Markus
Pommer wel naar het Zand
voortse circuit. De Duitser rijdt
voor het illustere Motopark race
team. Ook Antonio Giovinazzi
rijdt mee. De Italiaan heeft tij
dens het DTM weekend in de
Formule 3 race van zich laten
spreken en heeft in dat bewuste
weekend, net als Pommer, een
race gewonnen.

Gratis kaarten voor het
Zandvoort Masters
Komende vrijdag, zaterdag en zondag staat er weer een

Naast deze twee Formule
3 rijders, heeft ook het Van
Amersfoort Racing Team twee
wagens ingeschreven. Deze wor
den bestuurd door de Italiaan
Alessio Lorandi en Arjun Maini
uit India. Geen Nederlanders in
de Formule 3 dit jaar dus. Nieuw
is dat na de kwalificatietraining
van zaterdagmorgen, op zater
dagmiddag een kwalificatie
race gaat plaatsvinden. Die race
vormt het uitgangspunt voor de
uiteindelijke startopstelling van
de hoofdrace op zondagmiddag.
In de ADAC GT Masters doen wel
twee Nederlandse rijders mee.
Jaap van Lagen, die vorig jaar
twee races heeft weten te win
nen, zal nu met de Tsjech Thomas
Enge een koppel vormen. Nick
Catsburg rijdt met de GT kampi
oen Albert von Thurn und Taxis.
Beide Nederlanders komen uit
voor het team van Hans Reiter die
speciaal voor dit weekend twee
Lamborghini’s laat rijden.
Naast de ADAC GT Masters en
de Formule 3 komt het cen
trale Europese veld van de
Renault Clio en de Porsche GT3
Cup Challenge Benelux aan de
start. Andere raceklassen zijn
de Deutsche Tourenwagen
Challenge die ook bekend staat
onder de ADAC PROCAR en de
Special Tourenwagen Trophy.

geweldig evenement op de agenda van Circuit Park Zandvoort: het ADAC Zandvoort Masters Weekend. En u kunt
daar gratis bij zijn!
Onderdeel van dit weekend is
de 25e editie van de Masters of
Formula 3, de opleidingsklasse
voor de coureurs van het grote
werk oftewel de F1. In het week
end komen niet alleen de beste
Formule 3 coureurs in actie,
maar er valt ook volop super
car en GTspektakel te beleven.
Een rijkelijk gevuld autosport
programma dus, waar u gratis
bij aanwezig kunt zijn!
Wat moet u doen om in het be
zit van een gratis Duinenkaart
voor dit geweldige evenement
te komen? Ga naar het nieuws
bericht op de website www.

zandvoortsecourant.nl en klik
op de download link. U komt
dan op een pagina waar u een
persoonlijke barcode kunt
downloaden.

Grotere winkans op
loten Grote Clubactie
Vanaf 19 september komen kinderen weer langs de deuren om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Ook uit
Zandvoort doen clubs mee aan de jaarlijkse actie om de
clubkas een financiële injectie te geven: turnvereniging
OSS en hockeyvereniging ZHC.

Golf

Open Golf toernooi weer zeer succesvol
Lotenverkoop Grote Clubactie gaat weer van start

Afgelopen maandag organiseerde Café Laurel & Hardy op het terrein van Open Golf
Zandvoort aan de Duintjesveldweg een traditioneel Open Golf toernooi. Van de ruim
veertig enthousiaste deelnemers waren Jopie Felix en Emile Cervat de besten. Zij wisten
de 18 holes met Gunshot start het meest succesvol af te ronden.
Bij de dames won Emile Cervat,
de tweede prijs ging naar
Maartje Loos (29 stableford
punten) en derde werd Emmy
Stobbelaar (28). Hans Kerkman
werd winnaar bij de heren met
35 punten gevolgd door Hein
den Dunnen (34) en Peter Smits
(34).

Ron Brouwer (m.) met de winnaars

Een gezellig toernooi waarvoor
Ron Brouwer van Laurel & Hardy
elk jaar weer veel waardering
ontvangt. Met een groep van 40
14

deelnemers werd er weer druk
en ambitieus gegolft waarin
Jopie Felix en Albert Jan Vos de
longest drive opeisten.

In de avonduren werd in het
bekende Café in de Haltestraat
nog lang nagekaart over de vele
indrukkwekkende prestaties van
de vele deelnemers. Een zeer
aantrekkelijke golfmiddag werd
uiteraard op passende wijze af
gesloten met natuurlijk een foto
van de winnaars.

Verenigingen in Nederland reke
nen elk jaar op de opbrengsten
van de Grote Clubactie om de
clubkas te spekken. Clubs hebben
deze middelen vaak hard nodig
om rond te komen. Maar liefst 80%
van de opbrengst van de loten
gaat direct naar de verenigingen.
De Grote Clubactie beleeft dit jaar
alweer de 43e editie. Directeur
Frank Molkenboer: “Clubs zijn zo
blij met het geld dat ze binnenha
len. Ze kunnen het goed gebrui
ken voor nieuwe doeltjes, tenues
of een lik verf voor het clubge
bouw. Het geld krijgt een goede
bestemming. Van elk verkocht lot
à € 3, gaat € 2,40 direct naar de
vereniging. Ook dit jaar kunnen
inwoners van Zandvoort clubs
ondersteunen. Ze maken dan ook
nog eens kans op leuke prijzen! De
winkans is in 2015 fors gestegen

t.o.v. 2014, door een flinke uitbrei
ding van het prijzenpakket. Bij een
gelijk aantal verkochte loten, is de
winkans gestegen van 1:5000 in
2014 naar 1:89 in 2015!”
Verenigingsleven
De Grote Clubactie draagt het
verenigingsleven een warm hart
toe. Verenigingen zijn de basis
voor een gezonde samenleving.
Elk kind zou lid moeten kunnen
zijn van een vereniging, omdat dit
een positieve bijdrage heeft voor
de ontwikkeling van het individu,
sociale netwerken en gezondheid.
Verenigingen dragen deze ver
antwoordelijkheden, maar heb
ben het vaak financieel moeilijk.
Door elk jaar ruim € 6 miljoen te
verdelen helpt de Grote Clubactie
sport, cultuur en hobbyvereni
gingen om hun belangrijke werk
te kunnen blijven doen.
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Golf - KLM Open

E-games en clinics

Verrassende winnaar KLM Open

De Korversporthal is komende zondag het toneel voor be-

Thomas Pieters is de verrassende 96e winnaar van het KLM Open geworden. Voor de pas

viert zijn 50 jarig jubileum en om deze dag een feestelijk

23-jarige Belg was het de tweede toernooizege in drie weken op de European Tour. Hij

tintje te geven zijn er twee echte VIPS uitgenodigd. Duco

won vorige maand ook al de Czech Masters. Joost Luiten was net als vorig jaar de beste

Bouwens, bekend van het TV programma Nederland in

Nederlander, maar wel op een eerbiedwaardige afstand tot de Belgische troef. Hij werd

Beweging en oud basketbal international Henk Pieterse

teleurstellend 23e.

zullen beide afreizen naar Zandvoort voor een meet &

wegen voor jong en oud. Basketbalvereniging The Lions

greet met de Zandvoortse inwoners.

Basketballegende Henk Pieterse | Foto: pr
KLM Open 2015 winnaar Thomas Pieters | Foto: Golfsupport

Pieters won het open kampioenschap van Nederland dankzij een
laatste ronde in 65 slagen en met
een totaalscore van 19 onder
par. Hij verdiende met zijn zege
€ 300.000. De Belg was al binnen,
toen de Engelsman Lee Slattery
op zijn laatste hole de kans kreeg
om een play-off met Pieters af te
dwingen. Maar Slattery miste een
ogenschijnlijk makkelijke putt
en werd gedeeld tweede, samen
met de Spanjaard Eduardo De la
Riva, die vanuit het achterveld de
sprong naar de top-3 maakte.
“Ik kan het nauwelijks beseffen.
Dit is een nog veel mooiere overwinning dan de eerste in Tsjechië.
Ik hield serieus rekening met een
play-off, dus ik heb ook wel een
beetje te doen met Slattery. Hier

winnen is heel mooi. Er waren niet
alleen veel Belgische fans, ik heb
ook veel Hollanders mij horen aanmoedigen”, stamelde Pieters een
half uur na het winnen van de titel.

beëindigde het KLM Open als 47e.
Voor de Noord-Hollander, die normaliter een niveau lager speelt,
was dat een prima resultaat.

Luiten

En dan de grote trekpleister voor
dit toernooi, de 66-jarige Tom
Watson. De Amerikaan, gekomen
als publiekslieveling, haalde ook
het weekeinde en bleef op alle
vier de dagen onder de 70 slagen.
Volgend jaar neemt Watson, winnaar van acht majors, afscheid van
het wedstrijdgolf op het hoogste
niveau. Het KLM Open, dat in vier
dagen ongeveer 45.000 toeschouwers trok, werd dit jaar voorlopig
voor het laatst op de Kennemer
Golf & Country gespeeld. Volgend
jaar vindt het toernooi plaats op
The Dutch in het Gelderse Spijk.

Joost Luiten had zichzelf meer
voorgesteld van het KLM Open.
Na de eerste dag stond de Nederlander nog in de top-5. “Dat is dan
geen resultaat waar je vrolijk van
wordt”, zei hij zondag na zijn laatste
ronde. “Het was deze week te wisselvallig. Na een goede hole volgde
vaak een slechte. Ik voelde me een
jojo in de baan, ook wat emoties
betreft. Het is moeilijk om daar
mentaal mee om te gaan”, sloot
Luiten af. Wil Besseling, de enige
andere Nederlander die na twee
dagen de schifting had overleefd,

Watson

Duco Bauwens
Ouders van kinderen hoeven uiteraard niet stil te zitten en kunnen samen met de kinderen meedoen met de e-games. Daarnaast
is Duco Bauwens vanaf 10.00 uur
aanwezig in de Korver Sporthal
om de inwoners van Zandvoort

in Beweging te krijgen. Duco
Bauwens is elke ochtend op televisie te zien bij het programma
‘Nederland in Beweging’ samen
met Olga Commandeur. Hierbij
zorgt hij dat Nederland een sportieve start van de dag heeft. Hoe
start u uw zondag? Kom zondag
20 september langs in de korversporthal en begin de dag met
een dansje!
Om 16.00 uur is de reünie van
basketbalvereniging the Lions
met een wedstrijd tussen
The Lions en Flamingo Levi’s.
Toeschouwers zijn van harte welkom in de korversporthal om dit
spektakel bij te wonen.
Meer informatie: www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Adverteerders

Voetbal

Foutloze verdediging zorgt
mede voor overtuigende winst
Daar waar het vorige week op eigen terrein fout ging voor
SV Zandvoort, twee verdedigende fouten zorgden voor
een gelijk spel, was de Zandvoortse verdediging in Rijsenhout wel bij de les. Er werd niets weggegeven en de
Zandvoortse aanval functioneerde naar behoren. Zandvoort won met 0-3 bij SCW, dat dit seizoen nog geen punten heeft kunnen binnenhalen.
Geconcentreerd begon Zandvoort aan de klus SCW. De
verdediging was sterk bezig,
terwijl Max Aardewerk, Koen
Machielse en Jesse de Haan
trefzeker waren voor de formatie van Laurens ten Heuvel.

vanaf 10.00 uur zijn er in de korversporthal allerlei basketbalgames voor de jeugd, verzorgd
door The Lions. Daarnaast zijn
er diverse e-games zoals een
WII, fitlights en elektronische
dansmatten. Vanaf 12.00 uur is
basketballegende Henk Pieterse
aanwezig om een spetterende
basketbalclinic te verzorgen
voor de jeugd tot en met 18 jaar.
Aanmelden voor deze clinic is
niet nodig.

Zandvoort is dus op de rit voor
de wedstrijd van komend weekend, die in en tegen IJmuiden
gespeeld zal worden.
IJmuiden, dat zaterdag bij Vlug
& Vaardig met 2-4 won, Buiten-

veldert en ASV Arsenal zijn de
drie clubs die nog geen punten
gemorst hebben in deze nog
prille competitie. Zaak dus voor
Zandvoort om daar verandering
in aan te brengen, al was het alleen maar om de aansluiting
naar boven niet te verliezen.
Overige uitslagen West I, 3e klasse B: KHFC – Jos/Watergraafsmeer: 0-1; ASV Arsenal – ZSGO/
WMS: 4-2; De Brug – Buitenveldert: 1-5; stormvogels – VVC:
2-2 en CTO ’70 ’70 – Blauw-Wit/
Beursbengels werd 1-6.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.

Abovo Media
Administratiekantoor
K. Willemse
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Café Fier
Café Neuf
Center Parcs Zandvoort
Circus Zandvoort
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Eetcafé ‘t Sand
Fietswereld Zandvoort

Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service
L. Paap medische hulpmiddelen
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
SKiP
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Stichting Speelgoedvijver
de lachende Kikker
Strandpaviljoen Ajuma
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Zandvoort Optiek
Zorg Service Zandvoort
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Jouw zorg en jouw verhaal
maken het verschil

Wij zijn op zoek naar nieuwe
collega’s: wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen en verzorgenden
Waarom Amie?
• Amie is een kleine, warme organisatie
• Wij luisteren naar de verhalen van cliënten en
mantelzorgers maar ook naar jouw verhaal
• Amie biedt interessante ontwikkelingsmogelijkheden
• De werkomgeving is mooi, aan de rand van de duinen
• Amie heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,
o.a. een zeer ruime bonusregeling
En ben jij een professionele kanjer die kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan?
Neem voor onze vacatures en informatie over de
opleidingsmogelijkheden een kijkje op www.amie.nl.

OPENINGSTIJDEN DI T/M ZA 09.00U - 18.00U
Voor persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl

BEDRIJVENGIDS pagina
Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

Autorijschool W. van der Veld

L

1990

25

Tel. 023 57 191 88

www.pippeloentje-pluk.nl

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Genieten op het overdekte
en verwarmde terras met
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Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Zeeuwse
mosselen
Lunch 12,50
Met salade & stokbrood met kruidenboter
Diner 13,50
Met salade knoflook saus
& Vlaamse frieten
www.facebook.com/cafeneufzandvoort

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

ROOMBRIE van het HUIS
* zacht, romig en altijd smedig..

NU 100 gram van 1,59 voor maar 99ct

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Actueel

7

Tv opnamen voor
‘Moordvrouw’ in
het centrum

11

Race
Scootmobielen
raasden door
het gebouw

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

19

Cultuur

Sport

Dorpsomroepers
komen weer
naar Zandvoort
oplage 9.500 exemplaren

Hockeysters zijn
voortvarend van
start gegaan
www.zandvoortsecourant.nl

Overboord geslagen zeilinstructeur
in ziekenhuis overleden

Zandvoort krijgt mogelijk
honderden vluchtelingen

Zondagmiddag zijn de hulpdiensten massaal in actie gekomen nadat een man op

Het college van B&W en een meerderheid van de

een catamaran overboord was geslagen. Rond half twee werd er een grote zoekactie

raad willen graag meewerken aan het opvangen van

op touw gezet waar ondermeer de KNRM en de Reddingsbrigades van Zandvoort en

vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Dat kan er, zo

Bloemendaal aan deelnamen.

bleek tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag, toe leiden dat er bij crisisopvang minimaal 300
(maar het liefst 400 tot 600) asielzoekers moeten
worden opgevangen voor een periode van maximaal
vier dagen

De hulpdiensten hebben alles gedaan om de man te redden | Foto: Rob Bossink

Het slachtoffer bleek een zeilinstructeur van Watersportcentrum The Spot, die in het water
onwel is geworden. Omdat het

UITVERKOOP
Op alle monturen

50% korting
Kerkstraat 34-36 | Zandvoort | 023-5712466

Opvang van
vluchtelingen

slachtoffer door de stroming
werd meegenomen, duurde het
even voordat hij was gevonden.
Daarna is de man, een 63 jarige
Amsterdammer, direct naar het
strand gebracht waar hij is gereanimeerd door de samenwerkende hulpdiensten, die daarbij
assistentie kregen van het ambulancepersoneel. Ondertussen
was ook de helikopter van het
traumateam op het strand ge-

land. Na een langdurige reanimatie op het strand is het slachtoffer
per ambulance naar het AMC in
Amsterdam overgebracht, waar
hij enige tijd later is overleden.
Bij The Spot heerst uiteraard grote verslagenheid. Dinsdagavond
was bij het watersportcentrum
een samenkomst georganiseerd
voor iedereen die daar behoefte
aan had.

ZANDVOORT

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

‘Het aantal
overnachtingen in
badplaats Zandvoort
zal er flink door
omhoog schieten’

Het college onderzoekt nu wat de
mogelijkheden zijn. Zij worden
daarbij gesteund door een motie
van PvdA en SZ, waarin het college werd opgeroepen proactief
samen te werken met Haarlem,
Heemstede en Bloemendaal bij
de opvang van vluchtelingen in
de regio Zuid-Kennemerland. De
motie werd niet gesteund door
de VVD en GBZ. Volgens Belinda
Göransson (VVD) is de motie
onuitvoerbaar. Zij sprak van een
schijnmotie.

Sociaal Domein
De toestroom van vluchtelingen
groeit zo snel, dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
een dringende oproep heeft gedaan op gemeenten om tijdelijke
opvang te bieden aan vluchtelingen die in Nederland een veilig
heenkomen zoeken. Zandvoort
en Haarlem werken samen in
het sociale domein. Vanuit die
samenwerking sluit Zandvoort

aan bij de integrale Taskforce
Vluchtelingen, die de gemeente
Haarlem heeft opgericht.

Statushouders
Asielzoekers zijn onder te verdelen in vluchtelingen en statushouders. De eerste groep betreft mensen die net in ons land
arriveren en die starten met de
asielprocedure. De tweede groep
zijn mensen die al langer in ons
land zijn en die een verblijfsvergunning hebben ontvangen.
De huisvestingsvraag voor deze
groepen is dan ook wezenlijk
verschillend.
Voor vluchtelingen die net in ons
land komen gaat het om opvang
voor grote groepen mensen. Bij
statushouders gaat het om de
huisvesting van individuen en
huishoudens.

Vervolg op pagina 3

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588
Van 28 september 2015 t/m 2 oktober 2015
worden de GFT-rolemmers weer schoongemaakt.
Kijk op pagina 16
Gemeente Zandvoort

1

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan mijn
lieve mama, schoonmoeder, onze oma en “kleine
oma Oehoe”

Waterstanden
Z U I D S T R A N D

Maaike Molleman - Koeze
Wij ontvingen het droeve bericht van het
overlijden van

* 3 februari 1932

Het gemeentebestuur wenst zijn naasten sterkte
en kracht toe om dit verlies te dragen.
Namens de gemeente Zandvoort,
Niek Meijer, burgemeester,
Henk van Steveninck, raadsgriffier,
Anky Griekspoor-Verdurmen, secretaris.

† 20 september 2015

correspondentie-adres:
Paradijsweg 10
2042 GC Zandvoort

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden op vrijdag 25 september om 15.15 uur in
de aula van de Algemene Begraafplaats Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

|

B E A C H

H I D E

28 september
5 oktober

A W A Y

Noor
Evi
Mr & Mrs
Parels

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 19h00
By reservation only...
AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

SEPT/OKT

Maaike is overgebracht naar het uitvaartcentrum van
Dunweg Uitvaartzorg, Achterweg 40 te Hoofddorp,
alwaar geen bezoek.

F O O D

14 september
21 september

Hester en Jan-Hein
Lars en Annemiek
Merel
Valerie
Sven en Babische

wethouder van de gemeente Zandvoort
van 1998 tot 2002 en raadslid van 2002 tot 2006.

A S I A N

Amazing Mondays by..

weduwe van Jan Molleman

Cees Oderkerk

Wij verliezen in Cees Oderkerk een gedreven
bestuurder, die zich zeer inzette voor de
onderwerpen cultuur, onderwijs, sport en welzijn
en daar veel heeft bereikt. Hij was sociaal
bewogen en vasthoudend en kenmerkte zich
door een eigen humorvolle stijl.

J U S T

do
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24
25
26
27
28
29
30
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HOOG

Laag
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08.15
10.06
10.54
11.45
14.06
00.24
01.16
01.45

12.56
14.05
14.56
15.46
16.26
04.46
05.28
06.13

00.25
01.36
02.28
03.16
04.01
-

20.55
22.21
23.15
23.44
1 4 . 5 8 17.09
1 5 . 4 3 17.50
1 4 . 1 0 18.35

Overeenkomstig de wens van mama drinken we een
borrel op haar leven bij Strandclub Aan Zee 12, Blvd
de Favauge 12, strandafgang 12 te Zandvoort.
Maaike zal in stilte worden gecremeerd.
Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

TROTS

GELUKKIG

BLIJ

feliciteren wij Cindy en Jordy
met de geboorte van hun dochter

ABIGAEL NOËL

Met eerbied en respect nemen wij kennis
van het overlijden van

en Celeste met haar zusje

de heer Cornelis Oderkerk

Ons derde kleinkind!
Dicky en Ko de Vreng

Gedurende vele jaren heeft hij zijn beste krachten
gegeven aan de belangen van Zandvoort.
Zowel als wethouder en raadslid heeft Cees
steeds weer zijn kennis en daadkracht voor het
algemeen belang van onze gemeente ingezet.
De VVD Zandvoort-Bentveld verliest een
85x50 mm
bekwaam en toegewijde liberaal.
Wij wensen zijn vrouw Elizabeth Oderkerk-Fokker
en naasten veel sterkte met dit zware verlies.

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
72x50 mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
tel.: 023 - 532 60 13

www.troupin.nl

Namens de leden van de VVD Zandvoort-Bentveld
Namens het bestuur en fractie van de VVD
Zandvoort-Bentveld

RK Parochie St. Agatha
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
09.30 uur pastor Th.W. Duijves
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor-diaken G.J. van der Wal
www.boazparochies.nl

Belinda Göransson-Van Kerkwijk (fractievoorzitter)
Hans Drommel (voorzitter)
Jacqueline Broek (secretaris)

Evangelische Gemeente
72x50 mm

85x50 mm

Burgerlijke stand

10.00 uur ds. O. Sondorp uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

“Huis van Gebed Zandvoort”
Overlijden
melden?
10.00 uur Echtpaar Souisa-van
Petegem
Aansluitend gebed voor Wij
de zieken
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

14 SEPTEMBER – 20 SEPTEMBER 2015
Gehuwd:

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

Verheijen, Maarten Olivier en: Jorge Espinosa, Dora
van den Hoed, Jaap en: Verzijlbergh, Freya Odyne
Laetitia

UIT VA ART VERZORGING

Overleden:
85x124
Buursema, geb. Homborg, Alida Johanna,
geb.mm
1925
Spiers, geb. Brossois, Eugenie Madelaine, geb. 1934
Draijer, Dirk, geb. 1925
van Nes, geb. van Rijnsoever, Eva Maria, geb. 1922

22

Even voorstellen...
Guy Troupin
Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen.
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij

72x100 mm

Even voorstellen...
Guy Troupin

Eigenaar van Troupin Natuursteen en
Troupin Uitvaartzorg. Erika
Na vele (nazorg)
gesprekken met onze klanten besefte
ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer
Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede
- Mobiel
06 395 072 45
bieden
dan gedenkmonumenten
en asbestemming
info@uitvaartverzorgingerika.nl -Iedereen
www.uitvaartverzorgingerika.nl
heeft recht op een waardig afscheid waarin
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbre
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te mak
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend.
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U he
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaar
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen m
mijn professionele team altijd voor u klaar.
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Dat je half september al een Oktoberfest organiseert lijkt wat vreemd, maar in Duitsland
begint dit bierfestijn altijd rond 15 september en eindigt op de eerste zondag van oktober. Zandvoort liep afgelopen zaterdag dus voorop en hoe! Het Raadhuisplein veranderde naarmate het later werd in een smeltkroes van gezelligheid.

Polonaise over het Raadhuisplein tijdens het Oktoberfest | Foto: Wim Mendel

Belangrijkste oorzaak was het geweldige optreden van de Venrayse
feestband Rosenthaler, die twee
jaar geleden ook al indruk had

gemaakt in Zandvoort. Deze
twaalfmans formatie plus zanger
en zangeres wist met Duitse schlagers, Hollandse allerlei en andere

feestnummers het publiek aan het
drinken én dansen te krijgen.
Opvallend was ook dat er veel

mannen met ‘Lederhosen’ en
jonge vrouwen in ‘Dirndljurkjes’
rondliepen. Niet dat Zandvoorters
zich ineens massaal in Duitse kledij hadden gehesen. Het waren
‘vreemden’ die de Oktoberfestsfeer brachten; een groep fans van
de Rosentaler band en een groep
oud-studentes uit Enschede, die
het Zandvoortse Oktoberfest
had uitgekozen om hun jaarlijkse uitje met elkaar te vieren.
Ze hadden zich fraai uitgedost
in Dirndlpakjes, gekocht bij de
Action! Zo zie je maar dat je voor
weinig geld veel bewondering
oogst en vooral veel lol kan hebben. Een aantal Zandvoortse toeschouwers probeerde het schuchter met Duitse hoedjes plus veer.
Even leken wind en regen het
feest te gaan verstoren, maar gelukkig was dit maar van heel korte
duur. Zo werd het Oktoberfest
een van de betere feesten van dit
seizoen.

Open deur tijdens de Week van de Dementie
Om extra aandacht te vragen voor de ziekte Alzheimer
is de Week van de Dementie in het leven geroepen. Deze
week is bedoeld om voorlichting te geven en te ervaren
dat Alzheimer niet het einde van de wereld betekent. Het

beschilderd, met deze schelpen
wordt op een andere dag een gezamenlijk mozaïek op het strand
gemaakt. De drempel is minder

hoog dan u denkt, ga het zelf
maar eens ervaren. U bent van
harte welkom bij deze bijzondere
‘club’ in hartje Zandvoort.

is een nieuw begin.
Ook in Zandvoort wordt aandacht geschonken aan de Week
van de Dementie van 21 tot 25
september. Op een ongedwongen wijze kunt u kennis maken
met het Ontmoetingscentrum
Zandstroom (Zorgbalans).
Midden in het centrum, met
uitzicht op zee ligt aan de
Thor beckestraat 13 het Ontmoetingscentrum Zandstroom.
De locatie ziet er uitnodigend uit
en iedereen, familie, buren en
belangstellenden, is er welkom.
Zandstroom is ‘zorg nieuwe stijl’

en voelt als een tweede huis. De
nadruk ligt op ‘ontmoeten’ en iedereen kan en mag volledig zichzelf zijn. Want ieder mens is uniek,
voegt iets toe en heeft zijn/haar
eigen verhaal. Het is de kunst om
daar naar op zoek te gaan. ‘Blijf de
mens zien en niet de ziekte’.

Uitnodiging
Maak eens kennis met Zandstroom en ga vrijdag 25 september vanaf 10.30 uur gezellig koffie drinken en proef de warme
en leuke sfeer. Speciaal voor
deze week zijn er scheermesjes

Cartoon - Hans van Pelt

Geschilderde schelpen bij Zandstroom

Vervolg pagina 1 - Vluchtelingen naar Zandvoort
De eerste vraag aan gemeenten van het Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers (COA) betreft crisisnoodopvang en
tijdelijke noodopvang of mogelijkheden voor een asielzoekerscentrum.
Het college gaat nu, in samenwerking met de buurgemeenten, inventariseren waar
de opvang plaats kan vinden.
Burgemeester Niek Meijer: “Ik
begrijp dat dit voor onrust onder de bewoners kan leiden.
Toch kunnen we niet anders.
Belangrijk daarbij is een goede
communicatie.” Dat zal nodig
zijn, want er zal moeten worden uitgelegd dat statushouders
voorrang krijgen bij huisvesting,
wat betekent dat Zandvoorters

die op zoek zijn naar woonruimte mogelijk langer op toewijzing
van een huurwoning moeten
wachten. Dat werd dinsdag door
sommige raadsleden al gememoreerd.
Hoe een en ander in de praktijk
zal verlopen en of het überhaupt
zover komt, zal de toekomst uitwijzen. De gemeente treft in elk
geval de nodige voorbereidingen mocht er een crisissituatie
ontstaan in onze regio.

Column

… komt het verwisselen van
sokken mij bekend voor. Onze
kleindochters hebben daar een
handje van. Het liefst verwisselen zij ook nog elkaars schoen. De
grap ervan
ontbreekt mij. Totdat van de
week de folder van grootgrutter AH in de bus viel. Tot mijn
verbazing stonden een blauwe
en een zwart met wit gestreepte
sokken in de verkoop. Het symboliseert de verwarring waarmee
alzheimerpatiënten dagelijks te
maken hebben. Als je deze sokken koopt steun je het onderzoek
naar Alzheimer.
Soms overkomt het jezelf. Iets ongemerkt doen waarvan je je later
denkt hoe je zo stom had kunnen
zijn. Zo leg ik mijn sleutels altijd
op de onmogelijkste plekken.
Ik doe dat zonder er bij na te
denken. Ooit heb ik tijdens een
lunch een trui binnenstebuiten
aangehad. Mijn vriendin vroeg
mij heel lief of dat de nieuwste
mode was. Al deze ondoordachte
handelingen wegen niet op als je
de ziekte dementie hebt. Je realiseert je niet dat je iets fout doet
en de verwarring wordt steeds
groter. Uit eigen ervaring weet ik
hoe je als mantelzorger moedeloos wordt om voor de zoveelste
keer te moeten vertellen dat de
afstandsbediening niet onder het
bed hoort. Je kunt boos worden
maar daar help je de persoon en
ook jezelf niet mee.
Jaren terug was er nog geen goede begeleiding voor de mantelzorger. Gelukkig is dat inmiddels
veranderd en krijgt men hulp
van diverse organisaties. Ook
was er geen goede dagopvang.
Tegenwoordig zijn er ontmoetingscentra waar professionals
met hulp van lieve vrijwilligers
veel aandacht schenken aan de
persoon. Met elkaar maken zij
veel plezier, koken, dansen, zingen, wandelen en maken muziek
en kunst. Zij doorbreken het taboe dat nog steeds rond de ziekte van Alzheimer bestaat.
Ziet u mij of mijn man eerdaags
met verschillende sokken lopen?
Dan weet u het verhaal er achter.
Misschien bent u ook om en loopt
u en straks heel Zandvoort
met ‘allerhande’ sokken. U
steunt er een heel goed
doel mee. Dus, niet vergeten te kopen!

Nel Kerkman

Zandvoort liep warm voor Oktoberfest
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Evenementenagenda

Iedere dag
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

 SEPTEMBER  SEPTEMBER 
26

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

26
27

Vitello tonnato
of
Gebakken gamba’s
met knoflook en rode peper

Stads- en Dorpsromroepersconcours
Kerkplein, 12.00-16.30 uur

Makreel rookwedstrijd - Beachclub No. 5,

11.00-15.00 uur

Shanty- en Zeeliederen Festival - Diverse

locaties centrum en strand. 10.30-17.30 uur

26+27 Superbikes at sea - Motorraces
op Circuit Park Zandvoort

❖

Zeebaarsfilet
met crème fraiche, kruiden en piccalilly
of
Runder entrecote met Café de Paris

❖

Petit grand dessert

27

Tropical Party - Thalassa, aanvang 16.00 uur

27

Open Top Trouwlocatie Route

27

10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:
Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

Diverse strandpaviljoens, 11.00-17.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Circus Zandvoort

Bioscoopprogramma
24 september t/m 30 september

Tuincentrum

NAJAARS EN HERFSTBEPLANTING
EN BEMESTING

BINNENSTEBUITEN (NL)
➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

CODE M (NL) ➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR
TED 2

DO TM DI OM 19.00 UUR

MISSION:
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

MET CAREY MULLIGAN
& MICHAEL SHEEN
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
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HOTEL TRANSSYLVANIE 2
➔ 3 OKT NED. PREMIERE
JA, IL WIL! ➔ LADIES NIGHT 15 OKTOBER
SPECTRE ➔ 5 NOV NED. PREMIERE

Colofon

Autobedrijf Zandvoort

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

DO TM DI OM 21.30 UUR

FILMCLUB:
FAR FROM THE MADDING CROWD

OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

IMPOSSIBLE ROGUE NATION

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Opnames voor tv-serie ‘Moordvrouw’
Opnames van een gekaapte bus, op het Raadhuisplein, gaan
ervoor zorgen dat de Haltestraat en de Grote Krocht op donderdag 24 september aanstaande voor al het gemotoriseerde verkeer afgesloten zullen zijn. Een dag later worden opnames in de Vondellaan gemaakt voor dezelfde serie.

De cast van Moordvrouw | Foto: RTL XL

De opnames zijn voor een nieuw
seizoen van de serie ‘Moordvrouw’
die RTL 4 uit zal zenden. De bus zal
via Grote Krocht in tegengestelde
richting naar het Raadhuisplein
rijden. Voor Kaashuis Tromp, ter
hoogte van de parkeerplaatsen,
komt een fictieve bushalte waar
de bus zal stoppen.
Het winkelend publiek zal zoveel

mogelijk worden ontzien worden.
Na de opnames aldaar, zal de bus
tussen de Grote Krocht en de
Kleine Krocht opnieuw stoppen.
De rotonde zal vaak gedeeltelijk
afgesloten worden door acteurs
in politiekleding en afzet lint.
De rest van de straten zullen ‘gewoon’ open blijven en worden
door middel van verkeerregelaars gecontroleerd. De opnames

zijn van 08.00 tot circa 19.00 uur.
Bewoners hebben uiteraard vrij
toegang tot hun woningen maar
kunnen gevraagd worden om
even te wachten.

Vondellaan
Uit een andere bewonersbrief
blijkt dat op vrijdag 25 september,
tussen 09.00 uur en 19.00 uur in
verband met opnames voor dezelfde serie, de Vondellaan enige
tijd afgesloten zal zijn. Hier zullen
opnamen worden gemaakt van
een meisje dat vanuit de bosjes
rennend een aangekomen bus
wil halen. De weg zal wellicht
enkele minuten afgesloten zijn.
Deze eventuele blokkade zal door
verkeersregelaars worden uitgevoerd. Ook hier geldt dat bewoners de toegang tot hun huis zal
worden gegarandeerd.
Het productiebedrijf belooft er
alles aan te doen om de overlast
tot een minimum te beperken.
Hoewel het team zijn uiterste best
zal doen, zal hun aanwezigheid
niet onopgemerkt kunnen blijven. De producent vraagt daarom
om begrip en medewerking

50 seizoenen op Camping Sandevoerde
Zandvoort staat bekend om de vele vrolijke Amsterdammers
die al jarenlang de badplaats weten te waarderen. Annie en
Rob Rijnink, ja uit Amsterdam, bezoeken al 50 zomerseizoenen lang met veel plezier de bekende Camping Sandevoerde
aan de Kennemerweg.

Burgemeestersechtpaar op visite bij ‘de burgemeester van Sandevoerde’

In memoriam Cees Oderkerk
Na een kortstondig ziekbed is op donderdag 17 september Cees
Oderkerk (1928) overleden. Gedurende vele jaren was hij wethouder en raadslid van de VVD waar hij zich heeft ingezet voor het onderwijs, de cultuur en de sport in Zandvoort. Cees Oderkerk was de
grondlegger van schoolgebouw de Golf en stond aan de basis van
het Louis Davids Carré. Hij was zeer actief in schoolbesturen en is
jaren voorzitter geweest van de Watersportvereniging Zandvoort.
Een aimabel persoon met hart voor Zandvoort is heengegaan.

Dat was voor burgemeester Niek
Meijer en zijn vrouw zaterdag 19
september een duidelijke reden
langs te gaan om hen met dat
feit te feliciteren. Een gezellig en
zonnig gesprek bij de door hen
bewoonde caravan was het vervolg. En Rob en Annie konden het
goed vinden met het Zandvoortse
burgemeesterspaar. Rob is in ieder geval aardig bekend op de
camping en wordt vanwege zijn
vaak dienende rol aan nieuwkomers en andere gebruikers op
de Camping niet voor niets de
‘burgemeester van Sandevoerde’
genoemd. Het mag duidelijk zijn
dat de Zandvoortse burgemeester zijn gehoor vooral voorhield
in de toekomst nog vele seizoenen
naar Zandvoort te komen. Annie
en Rob waren het daar volledig
mee eens.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Van Dam tot Dam

Het raakt Marja Spierieus diep
dat de toekomst van drie
Zandvoortse kinderen met
Stofwisselingsziekte zo onzeker en vol zorgen is. Vandaar
dat zij zich afvroeg wat zij kon
doen om te helpen. En omdat
er heel veel geld nodig is voor
onderzoek besloot zij, met steun
van sponsors, een mooi bedrag
in te gaan zamelen. Als tegenprestatie heeft Marja afgelopen
zondag de ‘Dam tot Dam loop’
gelopen. Inmiddels heeft zij het
fantastische bedrag
van € 1.200 opgehaald.

wordt de maand van het
hout in de Amsterdamse
Waterleidingduinen afgesloten met een groot
knutselfestijn op het plein
bij bezoekerscentrum De
Oranjekom. Kinderen kunnen op die dag een eigen
hotelletje voor bijen of een
voederhuisje maken. De allerkleinsten versieren een
houten schijfje. Het insectenhotel kun je overal ophangen, de bij vindt hem
wel. Hij legt er een eitje in
en maakt de opening dicht
met was. Je kunt dus in de
gaten houden of je hotel
bewoond is of niet en of de
pop al is uitgekomen. Het
voederhuisje is voor in de
tuin, om de vogels in de winter
wat extra voedsel te kunnen
geven. Voederhuisje of insectenhotel bouwen is voor kinderen vanaf 4 jaar kosten € 2,50,
houtschijfje schilderen zijn € 1.
Je bent welkom van 10.30 tot
16.30 uur bij bezoekerscentrum
De Oranjekom, ingang Oase
Vogelenzang. Tip: meld je van
tevoren aan via www.waternet.
nl/AWD.

Groene stroom

Curiosamarkt
Op zaterdag 26 september, op burendag,
organiseert Amie van
11.00 uur tot 15.00
uur een curiosa-/
rommelmarkt in A.G. Bodaan. Er
zijn weer leuke kraampjes waar
van alles te koop is. Ook kunnen
bezoekers zelfgemaakte taart
eten en lekker een kopje koffie
of thee drinken. De opbrengst
van de markt komt ten goede
aan de bootvakantie die Amie in
2016 weer zal organiseren, want
dit jaar was de reis een geweldig
succes.

Oplichting
Wordt u gebeld door het volgende buitenlandse telefoonnummer: +4382090123258?
Neem dan niet op en bel dit
nummer niet terug! Aan bellen
naar dit nummer zijn zeer hoge
kosten verbonden.

Knutselfestijn AWD
Op zaterdag 26 september

Het windmolenpark Eneco
Luchterduinen is afgelopen
maandag officieel in gebruik
genomen. Met een traditionele Japanse Kagami Birakiceremonie werd het park feestelijk in gebruik genomen door
de twee eigenaren, Mitsubishi
Corporation en Eneco. Het
windpark telt 43 windmolens
en staat 23 kilometer uit de kust
van Zandvoort en Noordwijk.
Luchterduinen heeft een vermogen van 129 MegaWatt en
is daarmee goed voor groene
stroom voor 150.000 huishoudens. De totale investering
bedraagt 450 miljoen euro. De
werkzaamheden zijn zeer voorspoedig verlopen: het windpark is binnen budget én drie
maanden eerder dan gepland
opgeleverd.
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is open t/m 4 oktober

Plazand’s afscheidsmenu
Vanaf dinsdag 29 september
t/m vrijdag 16 oktober 2015
3 gangen keuze menu voor slechts € 22,50

MMX

PIZZABAR

ITALIAN TAPAS
LA VITA È BELLA!

€ 17,50 All you can eat
7 DAGEN PER WEEK
ook a la Carte en ONBEPERKT
diverse
pizza’s
ITALIAANSE TAPAS

Verjaardag, feest of bedrijfsuitje ..
drankjes, cocktails, Italiaanse
hapjes
muziek op maat!
ZONDAG
t/men
DONDERDAG
€ 17,50 P. P.
VRIJDAG & ZATERDAG
€ 22,50 P. P.
Catering op locatie
Een van onze pizzabakkers bereidt ter plekke verse pizza
uit de oven en meerdere soorten pasta voor uw gasten.
Haltestraat

3 Zandvoort T: 023 57 17 523

Traditiegetrouw serveren we in de laatste weken
van ons seizoen nog 1 keer ons afscheidsmenu.
Komt u nog een keer genieten van het lekkers
uit de keuken van Plazand?

De beste
gerechten
van het
seizoen
om te delen
Gerookte kalfslende met makreelmayonaise en radijs
pickles | Gebakken makreel met gemarineerde spinazie
Gegrilde groenten met chevre | Bavette met groene

RESERVEREN GEWENST: 023-5715564

zomergroenten | Zeebaars met venkel, rucola en antiboise
Ravioli aubergine, basilicum en Parmezaan | Witte

Let op – i.v.m. Culture@the Beach serveren wij
op 4 oktober geen afscheidsmenu.
Strandrestaurant-beachclub Plazand
Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand
facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

chocolade cheesecake | Carrotcake van de Groene Zusjes

€ 24,50 P.P.
Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk
Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

WOONBIJLAGE in De Zandvoortse Courant
Zaterdag 3 oktober organiseert makelaarsvereniging NVM een Open Huizen Route.
In De Zandvoortse Courant van donderdag 1 oktober verschijnt
daarom een speciale woonbijlage. Voor ondernemers in de woonbranche een
uitgelezen mogelijkheid om de doelgroep aan te spreken!

Interesse?

Lekker nazomeren bij
met een glaasje Sangria van

voor maar 19,95 p.p.

Vraag bij ons verkoopteam naar de aantrekkelijke advertentietarieven:

Ronald Arnoldt: 06 –2125 8459 | ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: 06 – 2453 0167 | Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Uniek in Zandvoort !

Drank en Spijslokaal "De Meester"
Zeestraat 26 Zandvoort

Een uniek ingericht lokaal met een zeer diverse kaart, met als specialiteit:

kaasfondue!

De zes soorten kaasfondues worden geserveerd met brood
en u heeft keuze uit vijf bijgerechten om mee te dippen.
Maar ook de liefhebbers van vlees of vis kunnen bij "De Meester" terecht.
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Onbeperkt
warme en koude Tapas

(24 september t/m 30 september)
Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Jazz

& meer!

bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 27 SEPTEMBER: 16:00 - 19:00 UUR!

- Latin, Salsa & Dance music -

"De Meester" is ingericht als klaslokaal uit de jaren 70 en staat voor kwaliteit en
topservice en oud-Hollandse gezelligheid en is gelegen aan de zeestraat 26 te Zandvoort.
Neemt u gerust een kijkje op onze site www.hetdrankenspijslokaaldemeester.nl
om te zien waar u gaat reserveren en om te reserveren belt u met 023-5831291.
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

‘LOS MOTIVATIONES’
Wat maakt salsa en latin muziek toch zo aanstekelijk dat iedereen spontaan
begint te bewegen en de sfeer uitbundig wordt met alleen maar lachende
mensen? Dat is op papier lastig uit te leggen, dat moet men meemaken,
dat moet men voelen. Oud café Oomstee gasten zullen zich ongetwijfeld de
opzwepende muziek herinneren van ‘Los Motivationes’ (met o.a. de voormalig zangeres van Boney M). Die sfeer herhaalt zich op 27 september in
het café-gedeelte het Juttertje bij Thalassa. Vergeet je dansschoenen niet!

Café ‘Het ju ttertje’
De Jazz middagen vinden één keer per maand plaats in het gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen.
Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 min. lopen vanaf het station).
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl
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Raadsvergadering d.d. 22 september

Weinig spektakel bij eerste raadsvergadering
De eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen heeft
niet al te veel spektakel gebracht. Wel werd een van de
drie hamerstukken door Michel Demmers (GBZ) tot bespreekstuk gebombardeerd. Hij betrok bij de behandeling van Verordening Loonkostensubsidie en Eerste wijzigingsverordening Verordeningen Participatiewet de
landelijke verplichte regeling in twijfel, maar de andere
partijen hadden daar geen boodschap aan.
Zoals min of meer te verwachten
was, konden Demmers c.s. het ook
niet eens zijn met het samenwerkingsverband voor de uitvoering
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) door de
Omgevingsdienst IJmond (OIJ).
Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid, op
het terrein van bouwen, ruimte
en milieu. OIJ moet die wet uit
gaan voeren uit naam van de
gemeente Zandvoort. Demmers
wilde de raad een kader meegeven hoe hier mee om te gaan. Via
een amendement wilde hij zijn
gelijk halen maar ook hier vond
hij alleen maar tegenstand op zijn
pad. Jerry Kramer (VVD) noemde
het een onverstandig standpunt.
Ook Laura v.d. Plas (D66) en Fred
Kroonsberg (CDA) konden het
amendement niet volgen. Toen

het op stemmen aankwam vroeg
voorzitter burgemeester Niek
Meijer of GBZ het amendement
boven tafel hield. Omdat 1+1 twee
is, werd het niet in stemming gebracht. Het hele voorstel kreeg
alleen de stemmen van GBZ niet
mee, waardoor het aangenomen
was.
Winterparkeren
De Parkeerverordening en de
nota winterparkeren, voor veel
Zandvoorters misschien wel het
belangrijkste agendapunt, liep
uit op een voor en tegen tussen
de coalitiepartijen en de oppositie. Belinda Göransson (VVD) gaf
aan dat we in Zandvoort ineens 8
maanden zomer hebben en maar
4 maanden winter. Het college
stelt namelijk voor om het parkeren tijdens de wintermaanden
een stuk goedkoper te maken;
een uur parkeren moet dan € 0,50

gaan kosten. Om dat te kunnen
betalen vindt parkeerwethouder
Kuipers dat het tarief in de andere 8 ‘zomermaanden’ omhoog
moet. Kuipers had al aangegeven
enkele technische aanpassingen,
op advies van Astrid van der Veld
(GBZ), in de verordening door
te hebben gevoerd. Göransson
vond deze technische aanpassingen geen echte aanpassingen. Zij
sprak van een nieuw beleid en dat
is aan de raad om vast te stellen.
Van der Veld vroeg zich nog wel af
of het tarief voor de parkeergarage in het LDC ook omlaag moest.
Kroonsberg wilde wachten op de
antwoorden van de wethouder
voordat zijn partij een uitspraak
zou doen. D66 vond het bij monde
van Van der Plas een goed voorstel
dat ook een financiële dekking
meekreeg. Een motie van GBZ
om dit onderdeel van het coalitieakkoord al in 2016 door te laten
gaan kreeg alleen de steun van de
VVD, de andere partijen konden
met het college meegaan. Gert
Toonen (PvdA) noemde de motie
zelfs zonder toegevoegde waarde.
De besprekingen in deze vergadering kunt u volledig integraal via
de gemeentelijke website terugluisteren.

Hazes Meezingfeest wordt
weer enorm spektakel
Zin in een onvergetelijk avondje uit? Ga dan komende zaterdag 26 september naar het Grote André Hazes Meezing
Feest in het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein.
Het is alweer de elfde editie sinds de dood van volkszanger Hazes.
Het belooft weer een enorm spektakel te worden met tal van verrassingen, waaronder een geweldig optreden van het Hazes Koor
uit Zoeterwoude. Iedereen kent
wel de teksten van de prachtige

Hazes-nummers. Wat is er leuker
om met elkaar al die geweldige
nummers mee te galmen? Waar
Hazes klinkt, daar is het gezellig!
Dus op naar het Wapen! Aanvang
20.30 uur en de toegang is gratis.

Gezelschapsspelen in de
Nicolaas en de Duinroos!!
Ouders, opa’s & oma’s , buren en kinderen. Vrijdagmiddag
25 september kan iedereen die in de buurt woont van de
Brede School De Golf meedoen met verschillende gezelschapsspelletjes.
Van 14.00 tot 14.45 uur kun je
bijvoorbeeld meedoen aan levend ganzenborden, mens erger
je niet, dammen en schaken, tafeltennissen, sjoelen en nog veel
meer.
De verschillende spelletjes staan

opgesteld in de aula en de lokalen van de bovenbouw klassen.
Iedereen die het leuk vindt om
mee te doen is van harte welkom
bij De Golf, op het schoolplein van
de Duinroos en de Nicolaas, Dr. J.P.
Thijsseweg.

Trouwen aan zee met
de voeten in het zand

Slingeren door het parcours
tijdens Mobiliteitsdag Nieuw Unicum

Komende zondag kunnen aanstaande echtparen gaan kij-

De mobiliteitsdag werd op donderdag 17 september gehouden op het terrein van Nieuw

de keer de Trouwbeurs aan zee. Daar kan je meemaken wat

Unicum. Deze dag is een uitdaging voor iedereen die zich voortbeweegt in een rolstoel
of scootmobiel en wordt jaarlijks door steunpunt OOK Zandvoort georganiseerd.

ken wat trouwen aan zee inhoud. Strandpaviljoen Meijer aan
zee organiseert dan tussen 11.30 en 17.00 uur, voor de viertrouwen op het Zandvoortse strand aan jouw mooiste dag
van je leven een meerwaarde kan geven.

Trouwen met de voeten in het zand
Vanwege de regen was het parcours binnen uitgezet

Wethouder Gert-jan Bluijs begon de mobiliteitsdag met een
rondje in de aangepaste zijspan
van de motor van de stichting
Wheels4freedom. Na hem volgden velen die graag een ritje met
de motor wilden maken.
De behendigheidsrace, die

vanwege de regen dit keer binnen was uitgezet, werd gestart
door burgemeester Niek Meijer.
Winnaars waren respectievelijk
Allessandra Berkhof (scootmobiel); Iris Epping (handbewogen rolstoel) en Maarten van
der Boon (elektrische rolstoel).
Toen het tijd werd voor de grote

ronde van Nieuw Unicum, was
het gelukkig droog geworden
en kon Olga van Staveren met
grote voorsprong de zege pakken. Mede dankzij de inzet van
de vele vrijwilligers en het team
enthousiaste medewerkers van
Nieuw Unicum kon men weer op
een geslaagde dag terug kijken.

Meijer aan Zee, strandpaviljoen
16, is een officiële trouwlocatie,
waar het ook mogelijk is om op
het strand te trouwen. Samen
met een aantal specialisten uit
de trouwbranche krijgen toekomstige echtparen de huidige
trends, ideeën voorgeschoteld
en kunnen daar inspiratie opdoen. Op deze dag wordt een
ware beleving gecreëerd voor

de aanstaande bruidsparen.
Bezoekers kunnen terecht voor
make-overs, heerlijke proeverijen, fotografie/videografie, styling en de mooiste bruidsjurken.
De entree is geheel gratis en alle
bezoekers ontvangen bij vertrek
een goodiebag. Kijk voor meer
informatie over de trouwbeurs
op www.meijertrouwbeursaanzee.nl.
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10:15-11:15
11:00-11:30
12:00-12:30
12:30-13:00

Ontmoet en begroet in Gebouw De Krocht, Zandvoort
Optreden van Vrouwenshantykoor Grace Darling
Samenzang en opening van het festival op het Raadhuisplein
Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble, Kerkplein
1

2

zon

Kerkplein

regen

Caf Koper

13:00-13:30

3

Gasthuisplein
Wapen
van Zandvoort

4

5

Haltestraat

Dorpsplein

Laurel & Hardy

Yanks Saloon

Beach Club Tien
Beach Club
Tien

Weespertrekvaart Marconisten

VOC

Stookerskoor

Grace Darling

13:40-14:10

Noordwijkers

Dulle Griet

Pllesjongers

W-Aleta Singers

GZKE

14:20-14:50

Grace Darling

Weespertrekvaart Marconisten

VOC

Stookerskoor

15:00-15:30

GZKE

Noordwijkers

Dulle Griet

Pllesjongers

W-Aleta Singers

15:40-16:10

Stookerskoor

Grace Darling

Weespertrekvaart

Marconisten

VOC

16:20-16:50

W-Aleta Singers

GZKE

Noordwijkers

Dulle Griet

Pllesjongers

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort

Zondag 27 september: 18e Shanty en Zeeliederen festival

Afsluiting met meezing samenzang met alle koren op het Gasthuisplein

17:15 uur

www.vvvzandvoort.nl
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Zaterdag
26 sept
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Neuf
Nights
Georgio Schultz
& Joost Roodhart

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

www.facebook.com/cafeneufzandvoort

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

BLEU van het HUIS

* fijne blauwaderkaas uit de Auvergne

NU 100 gram van 1,89 voor maar 1,49

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Gevlucht Syrisch gezin is
gelukkig in Zandvoort
Zandvoort staat open voor de opvang van vluchtelingen.
Eerder dit jaar streek al een Syrisch vluchtelingengezin in
Zandvoort neer. Het betreft Ayman Nakhal, zijn vrouw en
vier jonge kinderen.

De opvang bracht hem naar
Zandvoort. Zijn vrouw en kinderen zijn hem inmiddels nagereisd, en samen wonen zij
nu in een flat in Nieuw Noord.
Het gezin wordt begeleid
door Veronique Volger van
Goed Gezind, een project van
Pluspuntmedewerker Floortje
Valk. Veronique helpt het gezin waar ze kan. Nakhal werkt
inmiddels als vrijwilliger bij
Pluspunt, waar hij vertaalwerk
doet voor andere asielzoekers.
Hij spreekt Engels, Arabisch
en inmiddels een klein beetje
Nederlands. “Het is een moeilijke taal, maar ik begrijp sommige
woorden. Mijn vrouw gaat volgende maand naar Nederlandse
les en mijn drie dochters zitten
hier op school”, vertelt hij.
Nakhal zou graag aan het werk
willen. In Syrië was hij leraar aan
een universiteit. Hij studeerde
onder andere in Florida in de
Verenigde Staten. “Maar het rare
is”, zegt helpster Veronique, “dat
niemand hem vertelt waar hij

naartoe moet om werk te vinden. Over het bestaan van het
UWV weet hij niks. Dat is toch
raar?”
Het Syrische gezin heeft een
moeilijke periode achter de
rug. Nakhal en zijn familie doen
hun best om de Nederlandse
gewoontes een beetje te begrijpen. “Een heleboel dingen
zijn voor ons heel vreemd.
Wel vind ik de mensen die we
hier in Zandvoort ontmoeten
heel aardig. Veel contact met
Zandvoorters heb ik nog niet. Ik
ga niet veel weg, ben het liefst

Sandra Gorwill-Lissenberg is een creatieve vrouw uit
Zandvoort die zich het lot van de duizenden vluchtelingen erg aantrekt. Zo erg zelfs dat zij in een schitterend gedicht haar gevoelens aan het internet heeft toevertrouwd.
Op haar persoonlijke blog heeft zij het met de wereld ge-

Volgens Ayman weten de
mensen hier maar heel weinig
van wat er zich in Syrië echt
afspeelt. “Assad doet alsof hij
strijdt tegen IS, maar van deze
terroristische groep was nog
geen sprake toen Assad een
oorlog begon tegen zijn eigen
volk. Voor 2009 was het leven
in Syrië heel goed. Maar daarna
veranderde het land in een hel,
waar bommen steden in puin
gooiden. Het hele land is vernietigd. Ook al zou deze dictatuur
worden verjaagd dan kost het
nog jaren en jaren voor het land
weer leefbaar wordt. Dus een
terugkeer naar mijn vaderland
zie ik voorlopig nog niet zitten”,
aldus Nakhal.

Kaart van Syrie

Ayman vluchtte drie jaar geleden noodgedwongen uit
Damascus voor het regime van
Assad. Daarbij moest hij zijn
gezin achter laten. Via Libanon,
Turkije en Libië kwam hij in Italië
terecht. Vandaar uit trok hij naar
Nederland. Daar kwam hij in het
asielcentrum in Ter Apel terecht.
Uiteindelijk kreeg hij een verblijfsvergunning.

thuis. Ben nog teveel bezig met
de problemen in mijn thuisland
Syrië”, zegt hij.

Gedicht voor vluchtelingen

Wat er in zijn geboorteland gebeurt vindt hij afschuwelijk. “Wij
hebben er nog veel familie wonen. Via Facebook houden we
contact, zodat wij op de hoogte blijven van wat er allemaal
plaats vindt.”
Om Nederland en de wereld
duidelijk te maken wat er werkelijk aan de hand is in zijn land,
heeft hij een artikel geschreven,
waarin hij haarfijn uitlegt wat er
in Syrië aan de hand is. Daar wil
hij graag aandacht voor vragen.
Een verhaal over hemzelf daar
zit hij niet op te wachten. “Ik wil
alleen maar dat mijn verhaal
over de oorlog in Syrië voor het
voetlicht komt”, zegt hij tot besluit. Wie de tekst wil lezen, kan
terecht op de website van de
Zandvoortse Courant.

deeld en dat is duidelijk opgevallen.
Het gedicht heeft zij, na enige
twijfel, op 14 september gepubliceerd op haar blog. Een week
later is het gedicht ruim 600
keer gedeeld op Facebook en
heeft het tot op heden 23.000
‘likes’ gekregen. Ook op Twitter
werd het gedicht opgepikt.
“Inmiddels heb ik het gedicht
ook vertaald in het Engels en
Duits. Dagelijks ontvang ik
gemiddeld zes e-mails van
wildvreemde mensen die zich

kunnen vinden in het gedicht.
Vandaag heb ik nog een verzoek gekregen van Verus, de
landelijke vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
met 700 aangesloten schoolbesturen. Zij vroegen of ze het
gedicht mogen laten vertalen
naar het Arabisch om het te
kunnen delen met hun leden”,
aldus Sandra.
Het gaat om het volgende gedicht:

Bang
Jij bent bang.
Ik ben bang.
Jij bent bang om dood te gaan in de
oorlog in jouw land.
Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt
naar het mijne.
Jij bent bang dat de grenzen voor je neus
zullen worden gesloten.
Ik ben bang dat er veel mensen met
verkeerde bedoelingen hier naar toe komen.
Jij bent bang dat je niet welkom
bent in Europa.
Ik ben bang dat jij mijn cultuur niet zult
begrijpen.
Jij bent bang dat je nooit meer terug naar
je huis kunt.
Ik ben bang dat je nooit meer terug naar
huis wilt.
Jij bent bang dat wij je niet willen helpen.
Ik ben bang dat jij de hulp niet zult
waarderen.
Jij wilt vast niet dat ik bang ben.
Ik wil ook niet dat jij bang bent.
Laten we er dan samen voor zorgen
dat onze angsten ongegrond zijn.

Sandra Gorwill Lissenberg schrijft vrijwel wekelijks
op haar persoonlijke weblog. Wilt u meer van haar lezen of in contact komen met Sandra, kijk dan op:
sandra-gorwill.tumblr.com
In Damascus is het straatbeeld overal hetzelfde
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Zandkorrels
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
Juf Marjolein
bedankt iedereen die
heeft bijgedragen aan
een onvergetelijk
40 jarig jubileum
van PSZ ’t Stekkie
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 160 per maand
06-53256274

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens
reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
...................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
...................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

Pedicure
Salon Henny
Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,
nagelcorrectie,
voetmassage,
pijnlijke likdoorns/
eeltpitten, anti-schimmel
behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
...................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.)
met onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
...................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
...................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................

Te huur:
kamer/studio
in het centrum
van Zandvoort.
Vanaf oktober t/m
april. All Incl.
Tel. 023-5719541

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende
prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zondag 4 oktober
van 12.00 -16.00 uur:
Kinderkledingverkoop
op kinderdagverblijf
Pippeloentje
ALLES NIEUW
met 50-70% korting.
Mode van alleen
maar bekende merken,
voor baby’s tot tieners.
Kom kijken!
www.pippeloentje-pluk.nl

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kruimeltje is een jonge, lieve en speelse poes. Ze
houdt erg van knuffelen en aandacht en komt hier
ook zelf om vragen. Ze likt graag aan je handen. Ze
speelt nogal wild; daarom is een huis met hele jonge
kinderen minder geschikt, maar kinderen vanaf 8 jaar
zou prima kunnen. Ze is sociaal met soortgenootjes
en wil graag naar buiten toe; een huis met een tuin is
voor haar dus ideaal.
Heeft u het gouden mandje dat ze zoekt? Kom dan snel
eens langs om kennis met haar te maken. Dierentehuis
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Gerard Kuijper viert komende zaterdag zijn eerste lustrum als dorpsomroeper van
Zandvoort. Vijf jaar geleden nam hij de functie over van zijn voorganger, Klaas Koper.
Sindsdien doet hij de organisatie van het jaarlijkse Stads- en Dorpsomroeper Concours,
dat zaterdag weer losbarst op het Kerkplein.

nemers uit België. Wat ik hoor
van de jongens is dat ze graag
naar Zandvoort komen, omdat
het zo goed is georganiseerd.
Zo worden ze ’s morgens ontvangen door de burgemeester
op het raadhuis en hun natje en
droogje is ook goed verzorgd”,
weet hij. Dat hij nog nooit heeft
gewonnen de afgelopen vijf
jaar, daar heeft Kuijper wel een
verklaring voor: “Ten eerste is
mijn outfit van vissersman in
de ogen van veel jury’s te eenvoudig ten opzichte van andere
omroepers van wie sommigen
fraai zijn uitgedost. Verder laten
sommige roepers hun teksten
maken door professionele tekstschrijvers. Maar ik vind dat iets
dat je zelfgemaakt hebt, recht
uit je hart komt. En daar ga ik
voor, ook al win je dan niet.”

De prachtig uitgedoste dorpsomroepers komen weer naar Zandvoort

Gerard Kuijper is al maanden
bezig om er voor te zorgen
dat deze dag weer rimpelloos
verloopt. “Er gaat heel wat tijd
in zitten. Zo heb ik de teksten
gemaakt voor alle deelnemers,
die ze moeten roepen tijdens
de eerste (verplichte) ronde.
Dat moeten wel zinnige onderwerpen zijn. Verder ben ik
veel tijd kwijt aan het zoeken
van sponsors in de vorm van
winkeliers, die in ruil voor een

kleine bijdrage een reclameroep
krijgen van een van de deelnemende omroepers voor hun
zaak. Gelukkig krijgen we nog
een bijdrage van de gemeente
en van het Holland Casinofonds.
Zonder die financiële steun zou
het niet mogelijk zijn een dergelijk evenement te organiseren”,
legt hij uit.
Ook de steun van zijn vrouw Els
is goud waard: “Zij steunt mij en

helpt ook actief mee zodat alles goed verloopt. Zij is als echte
Zandvoortse er trots op dat ik de
dorpsomroeper ben. Dat geldt
ook voor mijn schoonmoeder.
Ook al is ze in de negentig, ze
gaat altijd mee naar concoursen
elders in het land.”
Kuijper kijkt met veel plezier terug op vijf jaar dorpsomroeper.
“We hebben een heel gezellige
groep met ook hele leuke deel-

Komende zaterdag bestaat
de jury uit burgemeester
Niek Meijer, dansleraar Rob
Dolderman en Paul Olieslager.
Wellicht krijgen zij ook te maken met een deelnemer uit
Amerika, een Nederlander die in
het plaatsje Holland in de staat
Michigan woont. Het is nog niet
helemaal zeker of hij overkomt
vanwege privéomstandigheden. Kuijper: “Het zou wel leuk
zijn. Wordt het kampioenschap
nog internationaler!”

Getalenteerde jongeren openen
naseizoen Kerkpleinconcert
Na de zomerstop begon Stichting Classic Concerts met drie geweldig laureaten van
het Prinses Christina Concours. De talentvolle musici, Florian Verweij (piano), Svenja
Staats(viool) en Sander de Jong (tenor) toonden dat zij zowel op nationaal als internationaal niveau reeds hun sporen hebben verdiend. Het publiek in de goed bezette Protestantse kerk kon hun spel hogelijk waarderen.

het is altijd prettig om meer over
de inhoud te horen. De liefdesliederen van componist R. Quilter
werden met veel verve gezongen
en kwamen door de goede akoestiek perfect tot zijn recht.

Jeugdige Laureaten
Na de pauze toonden het muzikale trio dat zij nog meer in hun
mars hadden. Vooral de keuze van
Staats met muziek van Gershwin
viel in goede aarde bij het publiek.
Met veel plezier en bewondering
voor deze drie jeugdige musici,
die al op jonge leeftijd kozen
voor een loopbaan in de muziek,
was een staande ovatie op zijn
plaats. Als dank voor het applaus
gaven zij gezamenlijk een fantastische toegift met ‘Morgen’ van R.
Straus. Een goede keus van Classic
Concerts om met dit concert het
naseizoen te openen.

De Laureaten lieten hun kwaliteiten horen

door Nel Kerkman

De toon werd al direct gezet door
pianist Verweij met drie stukken van de componisten Bach,
Schubert en de verrassende

compositie van Kapustin. Wat een
waterval aan klanken vloeiden de
kerk binnen. Vervolgens was violiste Staats aan zet, zij werd begeleid door Verweij. Ook zij was
vingervlug op haar instrument en

opende haar repertoire met het
gevoelige Theme of Schindler’s
List van J. Williams. De mooie
stem van tenor De Jong gaf, net
zoals de andere, van tevoren een
gedegen uitleg van de stukken,

Het volgende Kerkpleinconcert
is op zondag 18 oktober met het
dameskoor Music All-In o.l.v. Inge
Stahlie. Aanvang als altijd 15.00
uur, in de Protestantse kerk op het
Kerkplein.

Column

Durven
Wat zou je doen als je zou durven? Voor de één is dat zichzelf durven uitspreken. Voor
de ander is dat met plunjezak
op een crossmotor door de
Sahara scheuren. Misschien
kiezen voor jezelf? Of het roer
omgooien? Zou het klein zijn of
groots? Wat zou je doen als je
zou durven?
Ik heb er over nagedacht: er
is weinig dat ik niet zou durven, behalve worstelen met
een krokodil wellicht. Durven
is een groot woord. Zou het
angst betekenen als je het niet
doet? Durven ligt misschien wel
dicht bij doen, alleen heb je er
niet altijd behoefte aan, zin in,
of heeft het een doel. Maar het
geeft je ‘guts’ (zogenoemde
ballen), kracht en levenszin.
Maar wordt durven daarmee
meteen aan stoer gekoppeld?
Het is ook een soort trouwheid aan jezelf. Weten dat je
meer aan kunt dan je in eerste
instantie misschien dacht. Aan
de andere kant: kan wanhoop
ook leiden tot durven? Ik denk
aan de massa’s vluchtelingen
die het lef hebben gehad om
de erbarmelijke situatie in hun
land te ontvluchten. Maar dan
praten we misschien meer over
drang, over moeten of over laatste strohalm.
Of gaan we een stapje verder?
Een grens overschrijden, punt
van adrenaline constant opzoeken, een sprong durven wagen,
kriebels in de buik… als fanatieke ‘basejumper’ vanaf een
ultiem hoog gebouw springen
bijvoorbeeld of een presentatie
houden, en dat voor een volle
zaal. Een uitdaging op zijn tijd,
een moment uit het ‘veilige’ treden. De één die zoekt ’t op, de
ander blijft lekker thuis. Ook dat
is durven… durven kiezen waar
je voor staat.
Wat ik nooit meer doe is in het
Fly-over onderwaterbad van
het Tikibad duiken, nog voor
geen goud. Deze bijna dood
ervaring heeft werkelijk een litteken op mijn ziel achtergelaten. Gelukkig kan dat ook niet
meer, want deze is intussen afgesloten. Nee, dan liever
je richten op het onhaalbare realiseerbaar maken.
Je moet het maar durven.
Het is het proberen waard.

Mandy Schoorl

Dorpsomroeper Gerard Kuijper jubileert
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HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?

Een mooi
Ambachtelijk
gebonden boeket
of een gezellig weekendbloemetje.

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

bij ons !!

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

B A N D E N S E RV I C E
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

• Balanceren
• Reparaties

Raamdecoratie:

• Accu’s

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

• Opslag banden

Zonwering:

• Reinigen wielen

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Vloerbedekking:

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken
Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis
Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

 023-5730962

Jouw zorg en jouw verhaal
maken het verschil

Wij zijn op zoek naar nieuwe
collega’s: wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen en verzorgenden
Waarom Amie?
• Amie is een kleine, warme organisatie
• Wij luisteren naar de verhalen van cliënten en
mantelzorgers maar ook naar jouw verhaal
• Amie biedt interessante ontwikkelingsmogelijkheden
• De werkomgeving is mooi, aan de rand van de duinen
• Amie heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,
o.a. een zeer ruime bonusregeling
En ben jij een professionele kanjer die kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan?
Neem voor onze vacatures en informatie over de
opleidingsmogelijkheden een kijkje op www.amie.nl.

85x126.indd 1

Nieuw in Zandvoort
luxe Hot Yoga Studio

Ruim lesaanbod
In een rustgevende en comfortabele omgeving
Infra rood verwarmde lesruimte
Voor iedereen toegankelijk
Ervaren yoga docenten

Vanaf nu ook Critical Alignment Yoga,
voor nek, schouder en rugklachten.
Deze les wordt gegeven op een strip,
dit zorgt ervoor dat je houding verbetert en
je wervelkolom gezonder wordt.

Daandasanayoga.nl

Daandasana

Yoga Studio, Thorbeckestraat 5, 2042 GL Zandvoort
(t.o.v. het casino), email: info@daandasanayoga.nl, tel. 06 - 398 904 89
Voor persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl
12
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10 jaar terug in de tijd
1e jaargang • nr. 1

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Weerbericht

www.zandvoortsecourant.nl

Hier uw vaste advertentie?

Vanwege het 10 jarige bestaan van de Zandvoortse Courant blikken wij af en toe terug
in de tijd en kijken wij wat er tien jaar geleden in de krant stond. Deze keer vonden we
het artikel ‘Een goed idee? Kom ermee!’ uit de krant 2005.

‘Een goed idee? Kom ermee!’

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Weekend geeft droog
weer met flink wat zon

Onder dit motto startte de gemeente Zandvoort in 2005 een ideeënbus. In de centrale
hal van het raadhuis stond het ideeën mannetje, vervaardigd door Hilly Jansen, uitnodigend in de Zandvoortse kleuren te wachten op uw ideeën. Elke week werd de bus
geleegd en de indiener kreeg bericht dat het idee was ontvangen. Aan een idee dat
werkelijk werd uitgevoerd besteedde de gemeente veel aandacht: een persbericht,
een foto van de indiener én natuurlijk aandacht voor de uitvoering.
Heeft u een geweldig idee?
Ga dan via www.zandvoort.
nl naar de gemeentelijke site
en tik in de zoekopdracht
rechtsboven ‘ideeënbus’ in en
u komt automatisch op het in
te vullen formulier. Maar ook
per brief kunt u nog altijd uw
idee kwijt.

Het ideeën mannetje van de gemeente

Digitaal tijdperk
Bij navraag of de ideeënbusje nog wordt gebruikt, antwoordde de gemeente dat de
bus sinds 4 à 5 jaar niet meer
in de hal staat. De bus stond

nog een tijdje bij de Vomar in
Noord maar er werd zelden
een idee in gegooid. Dit heeft
volgens de gemeente alles te
maken met het digitale tijdperk.

Iedereen, jong en oud, met
een leuk idee wordt nog
steeds van harte uitgenodigd
om zijn/haar idee in te leveren.
Misschien lukt het om met uw
goede idee Zandvoort leuker,
beter of nog aantrekkelijker
te maken voor inwoners én
bezoekers. Het allerleukste is:
zien dat er naar aanleiding van
uw idee ook echt iets gebeurt!

‘Slenderen’ voor het Reumafonds
SmitS Health & Wellness/Slender You Zandvoort doet dit jaar
mee aan de Slender You Marathon voor het Reumafonds. Op
vrijdag 2 oktober aanstaande wordt in de Zandvoortse Slender You-salon een open dag georganiseerd voor dit goede
doel. Slenderen op deze dag kost maar € 8 en is geheel voor
het Reumafonds, maar een bijdrage in de collectebus van het
Reumafonds wordt ook zeer op prijs gesteld.
Tijdens de Slender You Marathon
openen 9 Slender You-salons in
Nederland de deuren veel langer
dan gebruikelijk en kan iedereen
voordelig kennismaken met slenderen. Slenderen concentreert
zich op versterking, versoepeling
en ‘verslanking’ van de spieren in

48 houdingen verdeeld over zes
toestellen.
Slender You is met name geschikt
voor mensen met medische
klachten, die op verantwoorde en
veilige wijze aan hun conditie willen werken. Voor veel mensen met

beweegklachten verlicht slenderen ook de pijn. Naast slenderen
biedt Slender You Zandvoort ook
nog massages, nagelverzorging,
‘vacushaper’, ‘d-tox’ voetenbadje,
zonnebank, infrarood-masker,
collageen lamp, botox.
Vrijdag 2 oktober is er een kleine
loterij voor het goede doel. Dit alles tegen speciale prijzen en nogmaals: alles komt ten goede van
het Reumafonds. Tussen 08.30
uur en 18.00 uur bij Slender You
Zandvoort, Hogeweg 56a. Bel
voor meer informatie tel. 0619413733.

Op middellange termijn zullen omvangrijke hogedrukgebieden ons weerbeeld gaan bepalen. Dit betekent
dat we een geheel ander weerbeeld in huis krijgen tijdens en na het komende weekend. Ten positieve met
nadruk, want de hogedrukgebieden komen op een
voor ons gunstige plek te liggen.
Eerst is het nog wat wisselvalligheid troef in ‘t Zandvoortse
en die paar regen- en buienperikelen duren waarschijnlijk nog
tot vrijdag en als het tegenzit tot
zaterdag. De meeste regen viel in
elk geval tot en met woensdag.
Die dag viel er in totaal zo’n 1015 millimeter aan water in WestNederland.
We zitten nog even opgescheept
met een rondtollend lagedrukgebied boven het Noordzeegebied.
Hogerop in de atmosfeer zit ook
nog een bel met extra koude
lucht en de combinatie met relatief warm Noordzeewater kan
de regenbui(en) tot vrijdag nog
net wat extra voeding meegeven
op Zandvoort.
In het aanstaande weekend zal
de atmosfeer gaan stabiliseren zodat het droog wordt, er
meer zon aan te pas komt en de
temperatuur iets hoger zal zijn
overdag, zeker in de beschutte
achtertuin.
Doordat het sterker opklaart in
de avond- en nachtperiode(n)
koelt het in de kleine uurtjes
flink af. Even buiten de dichtstbebouwde gebieden kan de
temperatuur al teruggaan tot
richting de 7-8 graden.

len? Schuif dan aan bij de verhalentafel in Bibliotheek Zandvoort. Samen met de andere deelnemers worden verhalen
en foto’s uitgewisseld over het leven van toen in Zandvoort.
Van 9 oktober tot en met 11
december wordt elke vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur onder
leiding van Sybil van Dam het
Zandvoort van toen weer tot leven gebracht. De verhalentafel

vindt plaats in de Bibliotheek
Zandvoort, Louis Davidscarré 1.
De ochtenden zijn gratis te bezoeken.
Sybil van Dam volgde bij PRIMO

in Purmerend een cursus om
verhalentafels te gaan leiden.
Inmiddels organiseert zij al enkele jaren bijeenkomsten waarbij
de deelnemers elkaar verhalen
vertellen over het alledaagse leven van vroeger in hun dorp of
stad. Vaak nemen ze oude voorwerpen en foto’s mee.
Meer informatie via: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en
www.sybilvandam.nl.

Verdere weersvooruitzichten geven aan dat de invloed van hoge
druk (en annex mooi weer) er
kan blijven tot in de eerste oktoberweek. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de stroming kentert
naar zuid en dan zou er nog een
laatste keer aanvoer van warme
lucht uit Zuid-Europa kunnen
plaatshebben. We zagen dat bijvoorbeeld in 2011 toen het op 1
oktober 25 graden werd op het
Zandvoortse strand.
Een definitieve weersomslag
naar sterk wisselvallig weer lijkt
nog niet aan de orde rond 3-5
oktober.
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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Verhalentafel in de Bibliotheek Zandvoort
Vindt u het leuk om verhalen over vroeger met anderen te de-

Onder deze omstandigheden is
zelfs al een kleine kans op nachtvorst mogelijk en zou een enkel
grasveldje of autodak een dun
laagje ijs kunnen bekomen. We
merken dat we dan in de herfst
zitten. De laatste nachtvorst hadden we overigens nog in juli in
Oost-Nederland en dat was bijzonder laat. De astronomische
herfst is trouwens net begonnen.
De weerkundige herfst was er al
op 1 september.

Wind

zw. 4-5 wzw. 4-5

17

OKTOBERFEST
GO PRO HD Hero+ LCD camera
Actioncamera
• 8 megapixel CMOS sensor
• Filmen in full HD op MicroSD
• Waterdicht tot 40 meter
Art. Nr.: 1392092

Ook verkrijgbaar in zwart
PIONEER XW-LF1
Draadloze speaker
• Klein formaat, groots geluid
• 360°-geluidscirkel voor consistente audiokwaliteit
• Voorzien van Bluetooth en NFC
• Tot 7 uur draadloos genieten van jouw muziek
Art. Nr.: 1327463, 1327461
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PHILIPS HD8752/85 INTELIA EVO METAL CLASS
Espresso volautomaat
• Bonenreservoir 300 gram
• Koffiesterkte instelbaar
• Stoomfunctie en melkopschuimer
• 15 bar pompdruk
Art. Nr.: 1190933

TOSHIBA 47L6463DG
Full HD LED TV
• 47" | 119 cm full HD LED TV
• 200 Hz Active Motion Rate+
• Ingebouwde tuners DVB-T/T2/C/C2/S/S2
• USB recording
Art. Nr.: 1381296

* Aanbiedingen geldig t/m 04.10.2015 • Max. 1 per klant • Zetfouten en
prijswijzigingen voorbehouden • Zolang de voorraad strekt

599.ASUS AF555ld-Xx110h
15,6" laptop
• Intel I7-4510U processor ( 2 GHz)
• 8 GB werkgeheugen, 1 TB harde schijf
• Webcam, kaartlezer, USB 2.0, USB 3.0, HDMI
• Besturingssysteem Windows 8.1
Art. Nr.: 1366796

799.-

MEDIA MARKT Cruquius:
Cruquiusplein 10, 2142 EV Cruquius
Tel. 023 - 5438800

NL_MM_Cruquius
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Openingstijden:
Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9 - 19 uur
Iedere zondag geopend van 12 - 17 uur

Parkeren:
Gratis parkeerplaatsen direct voor de deur
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Natuurbrug Zeepoort krijgt
langzaamaan vorm
Natuurbrug Zeepoort is de laatste schakel van de drie natuurbruggen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Zo is van deze drie bruggen Zandpoort, in Zandvoort, al
gerealiseerd en de natuurbrug Duinpoort over het spoor,
ter hoogte van het uitkijkpunt langs het Visserspad, is
reeds in voorbereiding.

verkeersveiligheid en met de
sociale veiligheid van fietsers
en wandelaars. Bij de aanbesteding is de landschappelijke
inpassing van de brug voor
de provincie het belangrijkste
beoordelingscriterium bij de
selectie van de aannemer. De
aanleg van Zeepoort gaat naar
verwachting in de tweede helft
van 2016 van start en is in het
najaar van 2017 gereed.

Haringkeuze best moeilijk
De vaste klanten van de Zeemeermin Vis & Snacks, hadden
het afgelopen zaterdag niet echt gemakkelijk. Mandy en Patrick Berg hadden ze weer uitgenodigd voor het jaarlijkse
haringhappen, het selecteren van de lekkerste haring die
aan de kraam op de boulevard Barnaart verkocht zal gaan
worden. De haring met de meeste stemmen won, maar het
was moeilijk om tot een eensluidend oordeel te komen.

De hamvraag

Natuurbrug Zeepoort is de derde en laatste brug

door Nel Kerkman

bied groter wordt.

Voor de derde natuurbrug,
Zeepoort over de Zeeweg, is op
16 september jongstleden een
informatieavond geweest. Met
deze natuurbruggen ontstaat,
samen met de Amsterdamse
Waterleidingduinen, een groot
aaneengesloten natuurgebied
van meer dan 7.000 hectare,
waardoor de overlevingskans
van (beschermde) diersoorten
van dit kenmerkende duinge-

In 2016 van start
De functie van de drie bruggen
is niet gelijk, de Zandvoortse
natuurbrug is toegankelijk voor
dieren én mensen. De twee andere bruggen hebben beide een
natuurfunctie, dus alleen dieren
mogen over deze ‘poorten’. Hoe
het ontwerp van de brug over
de Zeeweg wordt is nog onbekend. Er zal in ieder geval rekening gehouden worden met de

De kosten van de derde natuurbrug zijn 5,5 miljoen euro. Dit
budget betreft alle met de brug
gepaard gaande kosten. De provincie Noord-Holland betaalt 5
miljoen euro, PWN betaalt 0,5
miljoen en levert het benodigde
zand voor de bouw. De cruciale
vraag die bij menigeen leeft is:
zal de hoeveelheid damherten
in het gebied toe of afnemen
door de natuurbruggen? Men
schat in dat het aantal niet zal
toe- of afnemen. Wel staat vast
dat de herten, als zij de poort
hebben gevonden, in plaats
van de weg over te steken de
natuurbrug gaan gebruiken.
Daarmee neemt de kans op
botsingen af en zal de verkeersveiligheid toenemen. Met
realisatie van de natuurbruggen
wordt de versnippering van het
natuurgebied hersteld die ooit,
door toedoen van de mens, is
verbroken. De natuurbruggen
zijn in het belang van allerlei
planten en dieren maar ook de
mensen hebben profijt van het
prachtige natuurgebied in hun
nabijheid.

Altijd gezellig bij de familie Berg

Vaste klanten die een of meerdere
volle haringstrippenkaarten (een
kortingsbon voor haring) hebben ingeleverd, worden jaarlijks
voor dit haringfeest uitgenodigd.
Zij mogen bepalen welke haring
het hele seizoen, tot de Hollandse
Nieuwe, bij de Zeemeermin verkocht zal gaan worden. De klanten
mogen kiezen uit vier van tevoren
door de familie Berg gesorteerde
partijen haring. Dit jaar hadden ze
het moeilijk om de lekkerste haring uit te zoeken. Het werd, nipt,
haring A die twee stemmen meer
kreeg dan haring D.
Behalve het kiezen van de haring
was er nog meer te doen bij de

loods in Zandvoort Noord, waar
het festijn gehouden werd. Zo
was er een ‘snelcartoonist’ en een
zanger uit het Amsterdamse repertoire. Het werd een geweldige
middag met lekkere hapjes in de
vorm van de haring en entertainment. Een compliment voor de
dames en heren die er een hele
klus aan hadden om de haringen
zo snel mogelijk schoon te maken,
maar dat was ze wel toevertrouwd.
Even een paar cijfers: er werden
408 stembriefjes ingeleverd.
Haring A kreeg de voorkeur van
118 klanten, haring D werd goede
tweede met 116 stemmen, haring
B kreeg toch nog 106 voorkeursstemmen en haring C kreeg er 68.

Thalassa’s Tropical Party
Wat maakt salsa en latin muziek toch zo aanstekelijk dat
iedereen spontaan begint te bewegen en de sfeer uitbun-

Bouw Prinsessepark van start gegaan
Vrijdag 18 september is door wethouder Liesbeth Challik
het officiële startsein gegeven voor de bouw van nieuwbouwproject Prinsessepark. Samen met de toekomstige
bewoners heeft de wethouder symbolisch een begane
grondvloerplaat gelegd.

De officiële handeling bestond uit het leggen van een grondvloerplaat

Na de toespraak van de heer van
der Plas, directeur van KBM Groep
uit Katwijk, was er gelegenheid

voor de nieuwe bewoners om
met elkaar kennis te maken tijdens een borrel op de bouwlo-

catie aan de Prinsesseweg.

dig wordt met alleen maar lachende mensen? Dat is op
papier lastig uit te leggen, dat moet men meemaken, dat
moet men voelen.

De oplevering van de woningen,
die intussen allemaal verkocht
zijn, zal naar verwachting aan
het einde van het 2e kwartaal
van 2016 plaatsvinden.
Prinsessepark is een bijzonder,
groen plan en bestaat uit 22
woningen met ruime tuinen
op loopafstand van winkels en
strand. De architectuur is stijlvol
en traditioneel. De wit gekeimde
gevels en veranda’s zijn een knipoog naar de typisch Zandvoortse
bouwstijl van weleer. Het nieuwbouwproject is gelegen aan de
Prinsesseweg. Eén van de laatste plekken in het centrum van
Zandvoort waar nog grondgebonden nieuwbouwwoningen
mogelijk zijn.

‘Los Motivaciones’

Een aantal jaren geleden was de
band ‘Los Motivaciones’ (met de
voormalig zangeres van Boney
M) al een aantal keren te zien en
vooral te horen in café Oomstee.
Gasten van toen weten dan meteen weer dat er een feestje gevierd
gaat worden. Gastheer Ton Ariesen
nodigt u dan ook van harte uit om

deze Tropical Party mee te beleven
op zondag 27 september in het
café gedeelte Het Juttertje van het
jaarrond strandpaviljoen Thalassa.
En… vergeet uw dansschoenen
niet. Aanvang 16.00 uur, toegang
gratis. Indien men wenst te eten
voor, tijdens of na het optreden,
reserveer dan via tel. 5715660.
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Gemeentelijke publicatie week 39 - 2015

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 38 en de
verdere in week 38 door het college genomen besluiten zijn in
week 39 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

gemeentebestuur hoort graag van belangstellenden onder
welke voorwaarden naar hun mening medewerking kan worden verleend aan het plaatsen van strandbungalows en of de
ontwerp toetsingscriteria strandbungalows afdoende zijn om
in de toekomst vergunningsaanvragen te kunnen beoordelen.
Het gemeentebestuur nodigt belangstellenden nadrukkelijk uit
om daarover met haar mee te denken.

Vergadering welstandscommissie

Schoonmaak GFT-containers

De volgende vergadering van de Commissie voor welstand en
monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 1 oktober in
het raadhuis.
De Commissie adviseert het college o.a. over aanvragen om
omgevingsvergunning en monumentenzaken.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Van 28 september 2015 t/m 2 oktober 2015 worden de GFTrolemmers schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het
legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na
17.30 uur zijn.

Vergadering college

Participatie strandbungalows
Aanleiding
Gedurende de procedure voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van strandbungalows is
geconstateerd dat belanghebbenden geen mogelijkheid tot
inspraak hebben gehad, dit ten gevolge van de wetswijziging
van 1 november 2014 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit heeft als gevolg dat niet langer wordt voldaan
aan het amendement van de gemeenteraad van Zandvoort d.d.
24 september 2013, waarin is bepaald dat voorafgaand aan de
realisatie van strandbungalows alle betrokkenen ter zake worden
geraadpleegd. Om die reden heeft de gemeenteraad op 23 juni
2015 besloten de toetsingscriteria van de Visie op verblijfsaccommodaties op het onderdeel strandbungalows in te trekken
in afwachting van nadere participatie daarop.

den gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de
vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar
indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal
dit bij de publicatie voor de ter inzage legging van het concept
- besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Mandaat bijzondere toestemming laden en lossen van
vuurwerk
De burgemeester van gemeente Zandvoort maakt bekend dat
zij op 15 september 2015 heeft besloten om mandaat te verlenen aan de secretaris-directeur van Omgevingsdienst IJmond
tot het nemen van besluiten op aanvragen voor bijzondere
toestemmingen voor het laden en lossen van vuurwerk binnen
gemeente Zandvoort, alsook opgedragen kennisgevingen die
in dat kader worden gedaan te behandelen (Accord Européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route, H.7.5 vs. 7.5.11(CV1) en H.8.5 vs. S1(4)). Dit besluit treedt
in werking op de dag na de datum van deze publicatie.
De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tevens wordt de bekendmaking gepubliceerd op
de website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Adviesraad sociaal domein Zandvoort

Zandvoort:
- Brugstraat 10a, aanbrengen balkon/terras achtergevel, verzonden 14 september 2015, 2015-VV-119.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal
een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te
gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een
DigiD een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het participatietraject bestaat uit de volgende twee onderdelen:
· een ontwerp toetsingscriteria strandbungalows wordt ter inzage gelegd
· een participatiebijeenkomst wordt georganiseerd 8 oktober a.s.

Agenda openbare vergadering op dinsdag 29 september van
19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: Het Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
1. Opening
2. Presentatie Participatiewet door Marjan Beneker
3. Verslag 25 augustus 2015
4. Terugkoppeling klankbordgroep Wmo- en doelgroepenvervoer
5. Stand van zaken adviesaanvraag beleidsplan Schulddienstverlening
6. Cursusmiddag
7. Rondvraag
8. Sluiting

Stukken ter inzage

Wijziging arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort

Melding of klacht?

Het ontwerp toetsingscriteria strandbungalows alsmede de
kaderstellende notitie zijn te raadplegen op www.zandvoort.nl.

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht maakt
het college van de gemeente Zandvoort het volgende bekend.
Het college heeft in de vergadering van
15 september 2015 de volgende wijzigingen op het gebied van
arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort vastgesteld.
- Wijziging van de CAR-UWO i.v.m.:
* wijzigingen in de Wet arbeid en zorg
* pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015 - 2016

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Besluit
Ter voldoening aan de intentie van voormeld amendement heeft
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort in
haar vergadering van 15 september 2015 besloten het participatietraject inzake de toetsingscriteria strandbungalows te starten.
Ten behoeve hiervan is een kaderstellende notitie ‘participatie
toetsingscriteria strandbungalows’ vastgesteld.

Tevens ligt een papieren versie van de stukken gedurende de
openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan door een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen naar voren worden
gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren gebracht te
worden bij het college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge
reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de
heer K. Mahi en mevr. M. Heidema van de afdeling Ontwikkeling
en Beheer / Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar
onder het algemene nummer 023 - 5740100.
Met ingang van 25 september 2015 gedurende vier weken ligt
het ontwerp toetsingscriteria strandbungalows ter inzage.

Participatiebijeenkomst
Op donderdag 8 oktober a.s. vindt er een participatiebijeenkomst
inzake strandbungalows plaats in de raadzaal van het raadhuis
van de gemeente Zandvoort. De bijeenkomst is voor een ieder
toegankelijk en zal starten om 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur).
Doel van het participatietraject en de participatiebijeenkomst
In de Visie op verblijfsaccommodaties zijn aanvankelijk (de
nu ingetrokken) toetsingscriteria voor beoordeling van vergunningsaanvragen voor strandbungalows opgenomen. Het

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom
te zijn vastgesteld.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Zandvoort:
- Mr. Troelstrastraat 46, uitbreiden woning, ingekomen 11 september 2015, 2015-VV-149.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van
het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend,
kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar wor-

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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OP DE ZANDVOORTSE WEEKMARKT...

Vishandel

J.D. Ruizendaal
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4 VOOR 3 EURO
EN

5 GRATIS
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VENAVO

We hebben een enorme lading de Traay
huidverzorgingsproducten gekocht,
en daar kunt u van profiteren.
Verschillende soorten shampoo, douche
crème, bodymilk, en bad & douche producten.

Runder kogel biefstuk
botermals
100 gram 2,35
Voor de boterham...
Runder Rollade
100 gram 2,50
osseworst met goud bekroond
klein 2.75
groot 4.95

Vanaf deze week
presenteren de
ondernemers van de
Weekmarkt zich
gezamenlijk op een
Marktpagina in
De Zandvoortse Courant.
Iedere week voorafgaande

aan de nieuwe maand, vindt

Allemaal BDIH keurmerk en zonder enge rommel.

u hier de marktkraamhouders

Alle soorten € 3, per stuk en 2 voor € 5,

aanbiedingen of mededelingen.

Kom eens kijken op de markt en verwen uzelf!!!

Tevens zal op deze pagina

Venavo

marktmensen worden belicht.

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op

met hun presentatie,

elke maand een van de

www.venavo.nl

Elke woensdag van 10.00 tot ±16.00 uur op de Grote Krocht
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Beachtennis bij Safari Club
Afgelopen zaterdag was het druk bij het strandpaviljoen van Safari Club waar een Open
Beachtennis Tour werd gespeeld. Drie open toernooien waar gespeeld werd in Heren
Dubbel, Dames Dubbel en Mix Dubbel.
Beachtennis is een zeer snel
groeiende en laagdrempelige
sport waarbij men ook zonder
veel balervaring snel leuke rally’s
krijgt. Het wordt in teams van
2 personen gespeeld op een
beachvolleybalveld, maar met
het net op 1.70 hoog. Iedereen
kan het volgens de organisatie… voeten in het zand, een lekker muziekje op de achtergrond
en bij inschrijving voor het toernooi was het inclusief een leen
Beachtennisracket. Leuke rally’s
waren er te zien en het plezier
van deelname was groot.

Beachtennis bij Safari Club

Autosport

Wisselend succes voor
Nederlandse deelnemers
Het Reiter Engineering team had afgelopen weekend
twee Nederlanders in dienst. Zowel Jaap van Lagen als
Nick Catsburg lieten zich goed zien in een robuuste Lamborghini. Catsburg had wisselend succes met zijn co-equipier Albert von Thurn und Taxis, maar de beide races voor
Van Lagen en Tomas Enge eindigden in mineur.

Motorsport

Motoren in actie tijdens Superbikes at Sea
Voor veel motorliefhebbers en motorcoureurs is het
aftellen, maar na achttien jaar gaat het er echt van komen. De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging heeft een nieuw evenement, waarbij motorraces te
zien zijn tijdens het ‘Superbikes at Sea’ weekend op het
Circuit Park Zandvoort. Komende zaterdag en zondag
zullen een aantal motorraceklassen hun wedstrijden afwerken op het Zandvoortse asfalt.
In deze series zijn zowel rijders
op het hoogste niveau voor het
Belgisch-Nederlands wegracekampioenschap in de BeNeCup
vertegenwoordigd, als ook de
verschillende merkencups die
strijden om de podiumplaatsen.

Organisator Cecile van Hattem
van Superbikes at Sea voorspelt
spannende races: “Het einde van
het raceseizoen nadert en in de
meeste klassen blijft het spannend wie het kampioenschap
gaat winnen. Dus we hopen op
veel publiek om de rijders aan te

moedigen.”
Op het afwisselende programma
staan diverse raceklassen, waaronder ook een klasse met jonge
talenten. De Honda Moriwaki
250 Junior Cup is speciaal door
de KNMW opgezet om jong talent tussen de 12 en 16 jaar oud
door te laten groeien naar internationaal niveau.
Tijdens het pauze programma
demonstreert stuntrijder Jeremy
Vonk het mooie Ducati geluid
met een Ducati 899 Panigale.
Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.superbikesatsea.nl.

Biljart

Biljartsters succesvol tegen
Wapen van Bakenes
Vorige week woensdag ontving Keur 3 in de Driebandencompetitie het team van het Wapen van Bakenes uit Haarlem. Een stabiel herenteam met zekere kansen in de competitie. Dit keer spelend tegen Hettie Wisker, Anneke van der
Berg en Frits Minnebo werden zij echter met 14-5 verslagen.

Anneke van der Berg

18

De beide dames wisten ieder
maar liefst 5 punten te scoren tegen de echt wel fanatiek spelende tegenstanders uit Haarlem.
Spannende partijen waren er
zeker te bewonderen waarbij
vooral de dames op veel publieke ondersteuning mochten rekenen. Zowel Hettie als Anneke
lieten duidelijk zien dat zij op het
gebied van driebanden spelen
inmiddels hun “mannetje” staan.
Een dag eerder op 15 september
was er de strijd tussen Café Keur
1 en Café Keur 2. Keur 1 met Henk
van der Linden, Jeroen van den
Bos en Martin Spaans wisten met
15-6 te zegevieren over Louis v.d.
Mije, Cees de Jong en Theo Keur.

Catsburg vooraan in de Lamborghini | foto: Chris Schotanus

Zaterdag dacht Van Lagen samen met Enge de winst binnen
te hebben gehaald. Echter bij
de rijderswissel en de pitstop
bleek het tweetal een halve seconde te kort in de pits te hebben gestaan. Daardoor moest
Van Lagen opnieuw de pitstraat
in, om één seconde tijdstraf op
te halen. Een goede klassering
bleef daardoor uit. De winst was
er voor het tweetal Sebastian
Asch en Luca Ludwig met de
Zakspeed Mercedes.
De andere Nederlander, Nick
Catsburg, reed een opvallende
race. De Voorthuizenaar leverde
een gevecht met oud-DTM rijders Bernd Schneider en Uwe
Alzen. Ooit zag Catsburg als
jochie en toeschouwer deze rijders in de DTM races, afgelopen
weekend reed hij tussen deze
twee rijders in. Catsburg was
goed op dreef maar kreeg een
‘drive-through’ penalty, waarmee een hoge klassering verloren ging.

Tijdstraf
Een dag later deed Catsburg het
veel beter. Hij maakte het na de
start Dominik Baumann met de
Schubert BMW behoorlijk lastig.
Ook Van Lagen reed in de beginfase prima en volgde achter
Catsburg en de Duitser op plaats
drie. Dankzij een sterke run van
zijn collega Thomas Enge haalde
het duo de bloemen en de bekers op, maar na afloop bleek dat
Enge bij een ‘safetycar’-situatie

een groot gat had laten vallen
tussen zijn voorligger Von Thurn
und Taxis en de rest van het veld.
Na de ceremonie kreeg het duo
alsnog een tijdstraf van een
halve minuut en viel de equipe
terug naar plaats dertien.

Masters of Formula 3
De Italiaan Antonio Giovinazzi
was bij de Masters of Formula 3
een klasse apart. Op Giovinazzi
stond geen maat, wat al bleek
bij de start. De Italiaan trok een
groot gat met de rest van het
veld. Na afloop zei hij dat hij
juist de banden in het begin
spaarde om in de tweede helft
van de race daar profijt van te
hebben. Voor het Nederlandse
Van Amersfoort Racing verliepen de Masters redelijk succesvol. Arjun Maini uit India legde
beslag op de vijfde plaats en de
Italiaan Alessio Lorandi eindigde
als negende.

Renault Clio
Het Zandvoortse Certainty
kwam in actie bij het Centrale
Europese kampioenschap voor
de Renault Clio. Stan van Oord
reed vooral in de tweede race
een opvallende wedstrijd. “Het
was één van mijn mooiste races
ooit. Niet normaal”, klonk het
na afloop uit zijn mond. De pupil van teambaas Dillon Koster
eindigde als vijfde, waar hij de
dag eerder nog als negende wist
te finishen. Teamgenoot Maurits
Sandberg eindigde twaalfde en
negende.
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Basketbal

Hockey

Gelegenheidsteam van the Lions wint de
Revanche of the Living Legends
Afgelopen weekend vierden de Zandvoortse basketballers
van The Lions het 50 jarig bestaan van de club. Met een zogenaamde ‘Revanche of the Living Legends’ werd het geweldige feest in een volle Korver Sporthal afgesloten.

Jaap Jongbloed scoorde tussen de lange mannen door

Daaraan voorafgaand was er
al het een en ander voor de
basketballende jeugd in de
sporthal te doen. Sportservice
HeemstedeZandvoort had
Duco Bauwens, bekend van
Nederland in Beweging, vast
weten te leggen die een drie
tal sessie met belangstel
lenden verzorgde. Ook oud
NBAspeler Henk Pieterse met
zijn dolkomische show was
naar Zandvoort gehaald. Niet
minder dan 50 jongeren pro

beerden zijn oefeningen, die
met veel grappen en grollen
gelardeerd zijn, na te doen.
Later zou hij, als gastspeler, in
het team van The Lions deel
nemen aan de hoofdmoot van
het programma, de Revanche
of the Living Legends.
De Revanche of the Living
Legends slaat op de wed
strijden die het Zandvoortse
Lions in de eredivisie van het
Nederlandse basketbal speel

den tegen het Haarlemse
Flamingo’s. Steevast werd er
op het scherpst van de snede
gespeeld en de wedstrijden
waren altijd spannend. De
Kennemersporthal in Haarlem
en de Pellikaanhal in Zandvoort
waren dan afgeladen met sup
porters. Nu waren 20 spelers
uit die tijd, die in beide teams
en ook in het Nederlandse
team speelden, in Zandvoort
om deel te nemen aan deze
reüniewedstrijd. Grote namen
als Karel Vrolijk, Roel Tuinstra,
Frank Kales, Henk ‘the tank’
Smith, Kees Amama, Paul
Ruisenaars, Jos Kuipers en de
al eerder genoemde Pieterse
maakten er een geweldige
show van. Volgens een aan
wezig bestuurder van de
Nederlandse Basketball Bond
zou dit een vervolg moeten
krijgen en daar waren alle aan
wezigen het mee eens. Dat het
team van Lions deze ‘Revanche’
met 5450 won, was van min
dere importantie. Het publiek
en de spelers hadden een ge
weldige middag van herken
ning. Dat de spelers na afloop,
tot in de kleine uurtjes, veel
herinneringen met elkaar op
haalden, mag logisch zijn. En
wie weet komt er volgend jaar
een nieuwe Revanche!

Voetbal

Het nieuwe dameselftal van ZHC heeft zondagmiddag laten zien dat er heel veel potentie in dit team schuilgaat.
Zondag moest Nijkerk op sportcomplex Duintjesveld met
7-0 eraan geloven, vorige week in Wijdewormer waren De
Kraaien niet opgewassen tegen de Zandvoortse dadendrang. Toen werd het 2-6.

Strafcorner voor ZHC

ZHC is dit jaar gepromoveerd naar
de 4e klasse, na diverse promo
ties in de reserve klasse. Het team
bestaat voornamelijk uit jonge
dames, is snel en goed op elkaar
ingespeeld. ZHC ging fanatiek van
start en wist snel op voorsprong
te komen. Zandvoort kon al voor
rust het verschil maken. Vooral
Tanya Vriesema zorgde met vijf
doelpunten voor een niet zo
prettige middag voor Nijkerk.
Elise Vriesema en Amber Deinum
droegen ook een steentje bij met
ieder een tipin.

Heren

SV Zandvoort doet goede zaken
Afgelopen zaterdag heeft SV Zandvoort in en tegen IJmuiden goede zaken gedaan. Tegen de club, die nog zonder
puntenverlies was, wist het keurkorps van trainer Laurens
ten Heuvel gebruik te maken van de dode spelmomenten
en een afgetekende 1-4 overwinning uit het vuur te slepen. IJmuiden, dat meestentijd aan de bal was, was niet
opgewassen tegen het scorend vermogen van de Zandvoortse formatie.
Vooraf was het duidelijk: Zand
voort moest winnen om de aan
sluiting met de top te behou
den dan wel te kunnen maken.
IJmuiden had echter het beste
van het spel maar kreeg al snel
een doelpunt tegen. Verdediger
Milan Berck Beelenkamp stond
bij een corner volkomen vrij bij
de eerste paal. Hij hoefde maar
zijn hoofd tegen de bal te zetten
om zijn team aan de voorsprong
te brengen. vlak voor rust was
het opnieuw Zandvoort dat uit

Dames maken indruk

kon halen. Koen Michielsen wist
de stand naar 02 te verhogen.
Aan het begin van de tweede
helft drong IJmuiden heftig aan
maar een tweede gele kaart,
met een rode als vervolg, voor
Kay Brouwer gooide roet in het
eten. Desondanks kon IJmuiden
een aansluitingstreffer force
ren, maar verder dan dat zou de
thuisclub niet komen. Direct na
de aftrap duwde Michielsen de
tegenstander nog verder in de

‘prut’ met een tweede doelpunt.
Dat Nigel Berg in de blessuretijd
nog een doelpunt wist te maken,
was alleen voor de statistieken
belangrijk. Zandvoort heeft zich
als kandidaat voor het kampi
oenschap nadrukkelijk gemeld!
Komende week speelt Zandvoort
thuis tegen VVC, dat met 7 pun
ten uit 3 wedstrijden op gelijke
hoogte met SV Zandvoort staat.
Het won thuis met 30 van KHFC.
Overige uitslagen West I, 3e klas
se B: ZSGO/WMS – SCW: 20; Jos/
Watergraafsmeer – Stormvogels:
31; CTO ’70 – Arsenal ASV: 20;
BlauwWit/Beursbengels – De
Brug: 51 en Buitenveldert – Vlug
en Vaardig werd 40. Door deze
uitslagen staat SV Zandvoort,
samen met VVC en Blauw Wit/
Beursbengels, op een gedeelde
2e plaats. Buitenveldert is voor
alsnog ongeslagen de koploper.

Ook de Zandvoortse heren zijn
gepromoveerd naar de 4e bonds
klasse. Zij hadden het tijdens de
eerste wedstrijden wat moeilijker.

In Amsterdam, vorige week zon
dag tegen IJburg, kwamen ze niet
verder dan een 33 gelijkspel en
afgelopen zondag was Magnus
de tegenstander. Al na 10 minu
ten stonden onze plaatsgeno
ten met 03 achter. Na rust werd
het zelfs 04, maar daarna kwam
Zandvoort op karakter terug in de
wedstrijd. Stijn Hermenans wist
een terecht toegekende strafbal
te verzilveren en Robert Deinum
maakte een hattrick, 44. Toen
bleek het kruid van ZHC echter op
en trok Magnus alsnog met 45 de
overwinning naar zich toe.
Komende zondag spelen de da
mes in Amsterdam tegen FIT en
de heren gaan naar Lisse waar
Hisalis de tegenstander zal zijn.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
Abovo Media
Administratiekantoor
K. Willemse
Amsterdam Beach Hotel
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwbedrijf STRAK
Café Neuf
Circus Zandvoort
Crème Fresh
De Meester Drank en Spijslokaal
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
G. Bos vof
Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana
J.D. Ruizendaal
Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving
L. Paap medische hulpmiddelen

Mediamarkt
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Richard Groente & Fruit
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen PlaZand
Strandpaviljoen Thalassa
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Van der Valk Notariaat
Venavo
Versslagerij Gerard van Twillert
VVV Zandvoort
Zandvoort Optiek
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Kunst

10

‘Art Walk’
route langs
kunstenaars

Wonen

23

Huizen kijken
tijdens Open
Huizen Route

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Koren

27

Sport

Korendag heeft
popbands als
thema

Basketballers
titelkandidaat
nummer één

oplage 9.500 exemplaren

Shantykoren laten
de zon extra schijnen

www.zandvoortsecourant.nl

Burendag met
succes gevierd

Maar liefst tien koren de-

In Zandvoort Noord werd afgelopen zaterdag mee-

den zondag mee aan het

gedaan aan de landelijke Burendag van het Oranje-

18e Shanty en Zeeliede-

fonds en DE. Bij OOK Zandvoort was het thema dit

ren Festival. Verspreid

jaar: Zwerfafval, een fijne buurt is een schone buurt,

over vijf locaties traden

met als extra insteek: leer je buren kennen.

ze die middag drie keer
op. Door de grote afwisseling viel er veel te
genieten,

van

vrolijke

shanty’s tot stoere zeemansliederen, zowel in
het Nederlands als in het
Engels.
De meeste koren bestonden uit
mannen, waarbij sommigen in
toom werden gehouden door
strenge dirigenten. Er waren ook
twee compleet vrouwelijke koren, Grace darling en Dulle Griet.
Beide brachten ze hun nummers

Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

Voor grote en kleine
schoonmaak
werkzaamheden

De finale van het Shantykoren festival op het Gasthuisplein

vol spirit. Vooral Dulle Griet uit
Enkhuizen zorgde voor veel kijkgenot met verrassende acts.
Verder was ons eigen Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble
op dreef met een gevarieerd

De SEA OPTIEK
OOG-A.P.K.-WEKEN
zijn begonnen!!!

Kom snel langs voor een gratis en
vrijblijvende oogmeting
en ontvang een leuke attentie!
Kijk op de website of in de
winkel en ontdek nog meer
geweldige acties en aanbiedingen!

Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

Burendag

repertoire. Opvallend was hun
prachtige nieuwe, gesponsorde
outfit. Wellicht klonk hun gezang
daarom extra goed?
Positief voor zowel de koren als
de horeca was het prachtige zomerse weer. Mede hierdoor waren de terrassen waar de koren
zich lieten horen overvol. Dat
gold ook voor de grote finale op
het Gasthuisplein, waar alle koren gezamenlijk een slotakkoord
brachten. Het anders zo lege betonnen plateau fungeerde als
tribune en zat stampvol. Volgens
traditie werd dit muzikale festijn
besloten met het zingen van het
Zandvoorts Volkslied, waarbij het
indrukwekkend was dat iedereen ging staan. Zo kwam er een
einde aan een druk weekend vol
publieksvriendelijke activiteiten.

Samen de wijk schoonmaken tijdens Burendag

Bepakt met papiergrijpers en vuilniszakken, beschikbaar gesteld
door de gemeente, ging men
o.l.v. Jolanda Meier en Suzanne
Klaassen van Juttersgeluk, in de
wijk aan de slag om zwerfvuil
te verzamelen. Na de wandeling volgde een gezamenlijke
lunch, waarbij zo’n 35 personen
aanschoven. Vervolgens werden
van de gevonden spullen zeer
diverse kunstwerken gemaakt.
Deze kunstwerken hangen tot

1 november aan de wand bij
Pluspunt. Ga gerust eens kijken!
De opzet om elkaar te laten
ontmoeten, mag succesvol genoemd worden, want over de
hele dag kwamen velen binnenwandelen voor een praatje en
een kopje koffie of thee. De organisatie telde in totaal 45 deelnemers. De bedankjes waren niet
van de lucht voor deze geslaagde
actie; volgend jaar weer!

Rechercheurs op
zoek naar de
lekkerste koffie.
Gevonden bij

S C OOT M OBI E LE N
Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel
Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

Lunchroom Rabbel • Kerkplein 7 • Tel. 023-8 220 220 • www.rabbelzandvoort.nl

Wanneer haalt de Ecocar
klein chemisch afval op?
‘Hopelijk zijn onze
buren de rest van het
jaar ook zo aardig’

Kijk op pagina 24
Gemeente Zandvoort
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Waterstanden

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Specialist in luisteren en vertalen van wensen

Z U I D S T R A N D

Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

Verdrietig, maar met een bevrijd gevoel
dat zijn lijden nu voorbij is
en hij eindelijk rust heeft gevonden,
geven wij kennis van het overlijden van:

Expert in gespreksvoering terminale situaties

J U S T

F O O D

|

B E A C H

H I D E

14 september
21 september

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

28 september
5 oktober

Frans Uyleman
* 28 september 1937

A S I A N

A W A Y

Amazing Mondays by..

Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Noor
Evi
Mr & Mrs
Parels

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 19h00

† 28 september 2015

By reservation only...
AJUMA | 023-5714608 | www.ajuma.nl | zuidstrand@ajuma.nl

“Shalom”
Esther Uyleman
Robbert Uyleman
Frank Uyleman

OKTOBER

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

De plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis
zal plaatsvinden vrijdag 2 oktober om 12.00 uur in
de aula van de algemene begraafplaats Zandvoort
gelegen aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na afloop is er nog gelegenheid tot condoleren.

Op 89-jarige leeftijd is toch nog onverwacht rustig
ingeslapen onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Mary Geralda van Laar - Stefels
weduwe van Karel Johan van Laar

Amsterdam,
25 september 1926

Zandvoort,
28 september 2015
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum,Tollensstraat 67 te Zandvoort, donderdag 1 oktober
van 19.00 uur tot 19.45 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis,
vrijdag 2 oktober om 10.00 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Lena Zwemmer-Oskam
In de afgelopen weken hebben
we gemerkt dat velen met ons
mee voelden toen onze moeder
en oma overleed.
Hiervoor onze oprechte dank.
Namens de familie
C.G. Zwemmer

Lekker nazomeren bij

21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2015
Gehuwd:
Welbergen, Harmen en: van Kleij, Adriana

Overleden:
Thieme, Willem Lodewijk, geb. 1921
Oderkerk, Cornelis, geb. 1928
Molleman, geb. Koeze, Maaike, geb. 1932
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Laag
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01.45
02.44
03.50
04.34
05.35
06.24
07.40
09.06

06.13
06.57
07.45
08.39
09.34
10.55
12.36
13.35

14.10
15.05
15.49
16.35
17.25
18.46
20.00
21.26

18.35
19.20
20.06
20.55
22.03
23.40
-

01.06
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Onbeperkt
warme en koude Tapas
met een glaasje Sangria van

voor maar 19,95 p.p.
(van 1 oktober tot 15 oktober)
Wij zijn nog geopend t/m 18 oktober. Tel: 023 - 571 7580

Ons paviljoen 11 Zandvoort

NOMINEREN VOOR
ONDERNEMING
VAN HET JAAR 2015
Nomineer per categorie
uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail
2. Dienstverlening/Zorg
3. Toerisme/Recreatie
Zie pagina 7

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Ds. L. Rasser uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha

Burgerlijke stand

1
2
3
4
5
6
7
8

HOOG

09.30 uur pastor-diaken G.J. van der Wal
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor N.C.J. Kerssens
www.boazparochies.nl

Evangelische Gemeente
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

U bent nog van
harte welkom tot en met
zaterdag 3 oktober
om te komen dineren
in ons restaurant.
Op Zondag 4 oktober
zijn we nog geopend
voor een overheerlijke
lunch of voor een
zondagmiddagborrel
om het seizoen
af te sluiten
Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Zandvoortse Courant • NUMMER 40 • 01 OKTOBER 2015

Hazesfeest in ‘t Wapen
weer groot succes

Vluchtelingenproblematiek
ligt een stuk genuanceerder

André Hazes kwam weer even tot leven tijdens het elfde

Uit het artikel over de vluchtelingen in de Zandvoortse

Hazes Meezing Feest, dat afgelopen zaterdag in ‘t Wapen

Courant van vorige week zou kunnen blijken dat er tussen

van Zandvoort werd gehouden. Het café aan het Gasthuis-

de 300 en 600 vluchtelingen naar onze woonplaats gaan

plein was weer voor even een Amsterdamse volkskroeg

komen. Dat bleek echter anders te liggen.

waar je ongegeneerd uit je dak kon gaan op de muziek
van Hazes.
ten diverse solisten zich van hun
beste Hazeskant zien en horen.
Daarbij bleek nog maar eens dat
de muziek van de al weer elf jaar
geleden overleden volkszanger
nog steeds leeft, ook onder een
jong publiek, dat goed was vertegenwoordigd op het Hazes
meezing Feest.

Wild in Zandvoort-maand
De Amsterdamse Waterleidingduinen vormen in het najaar het decor voor een fantastisch schouwspel. Honderden herten gaan op zoek naar een partner om mee te
paren. Luid burlend laten de mannetjesherten van zich
horen en houden ze concurrenten op de hoogte van hun
aanwezigheid.

Dat brengt de situatie dus in
een ander daglicht. “Wij hebben
niet de mogelijkheid om zoveel
asielzoekers (in de noodopvang)
te huisvesten. Maar we kunnen
wel meedenken en zoeken naar
oplossingen, zeker ook in regionaal verband”, aldus Meijer. In

het debat met de gemeenteraad is vooral afgesproken om
te gaan onderzoeken naar wat
in Zandvoort redelijk en haalbaar
is. “Dat onderzoek is nu gaande.
Het college en de raad willen dat
dit zorgvuldig wordt gedaan en
dat alle betrokkenen daarin worden meegenomen.” Vrijdag aanstaande voeren de andere burgemeesters uit de regio opnieuw
overleg over deze problematiek.
Een asielzoeker met een status,
die dus in Nederland mag blijven, heeft veel meer rechten op
bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs en medische zorg. “De
gemeente Zandvoort houdt zich
al jaren aan de landelijke afspraken om vluchtelingen met een
status in de gemeentelijke huisvesting te voorzien, en dat gaat
goed. Daar ben ik trots op”, sluit
Meijer af.

Dierendag bij Dobey en
Dierendokters Zandvoort
Dierendag is erg populair en wordt door alle dierenliefhebbers al vele jaren gevierd. Op 4 oktober staat bij dierenwinkel Dobey en Dierendokters Zandvoort tussen
10.00 en 12.00 uur voor alle honden een ontbijtje klaar.
Gevecht tussen twee herten

Hoe sterker en gezonder het
mannetje is, hoe vaker hij zal
burlen. Voor wie getuige wil zijn
van dit unieke fenomeen organiseert VVV Zandvoort de gehele
maand oktober op zaterdag,
zondag en donderdag om 15.30
uur burlwandelingen. Tijdens
een 1,5 uur durende wandeling
gaat u samen met een gids van

… is verhuizen niet een van
mijn hobby’s. Vandaar dat ik
nogal honkvast ben. Ik moet
er niet aan denken om je hele
hebben en houwen te moeten inpakken. Ik ben namelijk
een verzamelaar van allerlei
hebbedingetjes, tijdschriften
en andere prullaria. Tot groot
verdriet van onze kinderen die
kennelijk de bui al zien hangen
als wij ooit van een groot huis
naar een kleiner appartement
moeten verhuizen. Soms heb
ik een opruimwoede maar dat
is op een hand te tellen. Dan
gooi ik van alles weg waar ik
later weer spijt van heb.
Mijn moeder daarentegen was
een meester in het weggooien.
Het enige wat ze bewaarde was
het eten. Misschien kwam deze
tik door de oorlog? “Zonde
toch om kostelijk voedsel weg
te kieperen”. Zij was een expert
in kliekjes maken. Jammer dat
ik deze gave niet van haar heb
meegekregen. Verder mikte
ze alles weg. Ik heb van vroeger geen één pop meer. Oude
boeken en schoolrapporten
zijn ook foetsie. Niet dat ik
daar echt trots op was maar
één exemplaar had ik toch wel
graag willen bewaren. Die met
de mooiste cijfers!

Tevens kan de hond door een fotograaf op de foto gezet
de paden af om het geweldige
paringsritueel van dichtbij te
aanschouwen. Wilt u mee lopen
met één van de burlwandelingen? Koop dan vooraf uw voucher bij VVV Zandvoort. Wees er
wel snel bij, want per wandeling
is ruimte voor maximaal 20 personen. Voor meer informatie kijkt
u op www.vvvzandvoort.nl.

worden. Er is plaats voor 50 honden. Inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar bij Dobey en Dierendokters.

Cartoon - Hans van Pelt

Ronald van der Mije toont zijn schilderij

door Nel Kerkman

Op deze dierendag wordt nog
iets speciaals gedaan. Ronald
van der Mije, de broer van dierendokter Chantal, kan heel mooi
schilderen en heeft een bijzonder
acryl schilderij gemaakt speciaal
voor dierendag. Hij wil het schilderij graag aan het Dierenhuis
Kennemerland schenken.

Chantal, die als dierenarts verbonden is aan het dierentehuis,
heeft komende zondag Joyce
van Oevelen van Dierentehuis
Kennemerland uitgenodigd
om het prachtige schilderij van
Ronald in de dierenartsenpraktijk
aan de Grote Krocht in ontvangst
nemen. Het zal beslist een mooi
plekje krijgen aan een van de
muren van het tehuis.

Onze eerste verhuizing van
Plan Noord naar het centrum
was een grote ramp. Het vergde veel inzicht om te bedenken wat nou wel en wat niet
mee ging. Het eerste huis had
een zolder waar in alle hoeken
en gaten de meest gekke dingen lagen. Heerlijk, ik greep
nooit mis. Ons tweede huis
was niet behept met een zolder dus was het worstelen met
de ruimte. Gelukkig ben ik daar
zeer creatief in. Met als resultaat overvolle kasten.
Gelukkig zijn de plannen van
een eventuele verhuizing in
de ijskast gezet. Met een paar
aanpassingen kan ik nog heerlijk blijven wonen in ons huidige woning. Vooral de tuin is
een van de zaken waar wij optimaal van genieten. Die zouden wij beslist gaan missen.
En natuurlijk de gezellige
buurt. Nee, we gaan nog
niet op huizenjacht. Maar
ooit?! Dat zien we dan wel
weer.

Nel Kerkman

Zijn grootste hits werden uit
volle borst meegezongen door
de aanwezigen. Maar ook minder bekende nummers, echte
pareltjes uit zijn repertoire konden rekenen op veel enthousiasme. Dat gold ook voor het uit
Zoeterwoude afkomstige Hazes
Koor. Dat zorgde voor extra veel
sfeer en gezelligheid. Verder lie-

Een vergeten zin haalde de
hele context van de beraadslagingen in de raad uit elkaar.
Burgemeester Niek Meijer, portefeuillehouder en woordvoerder
van het college, noemde deze
getallen die afkomstig zijn van
het Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers (COA): “Ik
heb direct na het noemen van
die getallen gezegd dat er wat
dat betreft een spanningsveld
met Zandvoort is. Wij hebben
niet de mogelijkheid om zoveel
asielzoekers (in de noodopvang)
te huisvesten.”

Column
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Evenementenagenda
Tuincentrum

NAJAARS EN HERFSTBEPLANTING
iPad optimaal gebruiken
Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn
van een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus.
U ontvangt een hand-out.
Vrijdag 13:00 - 15:00 uur
28 oktober t/m 16 december

EN BEMESTING
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Sinds 2000 uw landelijk erkend
installateur voor huis en kantoor
Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt
om te werken aan uw werk. € 60,-

Nana’s maken
Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december,
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken
aan uw werk. € 60,-

Open Atelier
Deze weelderige, in felle kleuren beschilderde vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan
het idee van de vrouw als bron van alles. Nu gaan we
deze Dikke Dames zelf maken. In 3 lessen bouwen we
haar op vanuit de basis materialen tot jouw eigen vrolijke
beeldje. Houd rekening met € 12,50 materiaalkosten
die u bij de docent betaalt.
Maandag 19:00 - 21:30 uur
16 november t/m 30 november

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
4

10.00-22.00 uur

Dansavond - Danscentrum Rob Dolderman in
theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

3&4 Art Walk Zandvoort - Diverse ateliers in

Muziekpodium - Het trio Chante in

Zandvoorts Museum, 15.00-16.00 uur

11 Jazz in Zandvoort - Peter Ligtmoet in
De Krocht, aanvang 14.30 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
1 oktober t/m 7 oktober

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

HOTEL TRANSSYLVANIE 2
➔ NED. PREMIERE!
TED 2

Banden (winter/zomer/all-weather)

DO/ZO/MA/DI OM 19.00 UUR

•

De- en monteren

•

Balanceren

MISSION:

•

Reparaties

VRIJ/ZA OM 19.00 UUR

•

Accu’s

•

Opslag banden

SCHONE HANDEN

•

Reinigen wielen
Bel nu voor informatie
of een afspraak…

(3D/NL)

ZA/ZO/WO OM 13.30 & 15.30 UUR

•

Kunst op vrijdag
Pluspunt organiseert op vrijdagmiddag verschillende
creatieve workshops.Van 13:00 - 16:00 uur.
9 oktober: Encaustic ART (verven met een
strijkijzer en bijenwas)
16 t/m 30 oktober: Boetseren
6 t/m 20 november: Mandala tekenen
27 november & 4 december: Kerstkaarten
maken
11 & 18 december: Amigarumi haken
(haak je kerstkadootje)
U kunt voor alle workshops inschrijven of per workshop
(dit is duurder).Voor meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met Hella Wanders.

3
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Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december

(inschrijven op alle 4 of enkel op 1 workshop)
We maken een Halloween bloemstuk met pompoen,
een herfststuk, een kerstkrans en een kerststuk.
Voor alle materialen wordt gezorgd en men gaat naar
huis met een fijn bloemstuk.
Halloween
woensdag 28 oktober
Herfst
woensdag 11 november
Kerstkrans
woensdag 9 december
Kerststuk
woensdag 16 december
14:00 - 15:30 uur

Taizédienst - Agathakerk, aanvang 19.30 uur
Korendag - Protestantse kerk,

Zandvoort

Patchwork – Quilten

Bloemschikken, 4 workshops

2
3

3&4 British Race Festival - Circuit Park

Een oeroud ambacht met schitterende resultaten.
Leer hoe je zelf een prachtige lichtinval kan creëren
met glas in lood ramen in je huis.
Woensdag 19:30 - 22:00 uur
2 oktober t/m 11 december

Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk.
Wij werken aan lichaamshouding en buikspieren.
We doen ook grondoefeningen. Na afloop is er de
mogelijkheid om samen thee te drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30 uur
8 oktober t/m 17 december

OKTOBER  OKTOBER 

Zandvoort

Glas in Lood

Jazzdance 55 Plus



IMPOSSIBLE ROGUE NATION

DO TM DI OM 21.30 UUR

FILMCLUB:
LA TETE HAUTE

MET CATHERINE DENEUVE ALS
KINDERRECHTER
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
JA, IK WIL! ➔ LADIES NIGHT 15 OKTOBER
SPECTRE ➔ 5 NOV NED. PREMIERE
 023-5730962

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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En dat is nummer drie!
Sjoerd de Vries heeft voor de derde keer in successie het Stads- en Dorpsomroepersconcours gewonnen. Net als voorgaande twee jaren werd de omroeper uit Sneek deze 17e
editie tot de beste gekroond door de Zandvoortse jury.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

CDA komt naar Zandvoort

Statiefoto van burgemeester Niek Meijer met alle stads- en dorpsomroepers | Foto: Paul Zwemmer

De Vries heeft het omroepen
met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn vader is omroeper
van IJlst (Fr.) en werd vorig jaar
tweede. Dit jaar moest De Vries
sr. genoegen nemen met de
derde plaats, net achter Bertus
Krabbe uit Kampen, die tweede
werd.
Organisator van het Zandvoortse

concours, dorpsomroeper
Gerard Kuijper, vierde zaterdag
zijn eerste lustrum als omroeper van Zandvoort. En voor de
vijfde keer kreeg hij alle handen van zijn collega’s op elkaar
voor zijn meer dan perfecte
organisatie. Velen weten niet
wat daar allemaal bij komt
kijken. “Gelukkig heb ik veel
hulp van mijn vrouw Els die ik

ook nu weer ontzettend veel
dank verschuldigd ben”, zei
Kuijper na afloop van het succesvol verlopen concours. Tevens
dankt hij de jury die onder
voorzitterschap stond van burgemeester Niek Meijer en verder bestond uit dansleraar Rob
Dolderman en voorzitter van het
Genootschap Oud Zandvoort
Paul Olieslagers.

Nieuw seizoen met Stand up comedy
Komende zondag, 4 oktober, gaat het tweede seizoen van
Open Mic., de standup comedians avonden in restaurant
eb & vloed in het Amsterdam Beach Hotel, van start. Ook
dit jaar zal een keur van Nederlandse komediemakers u
een gezellige avond aanbieden. Het zal tot schaterlachen
aan toe worden!
De avonden in eb & vloed worden aan elkaar gepraat door MC
WestSaid. Gewoon een leuke,
grappige en getalenteerde jongen. Hij neemt zondag onder
ander Steven Brunswijk mee.
Brunswijk treedt onder de naam

Braboneger op en was vorig
seizoen het hoogtepunt van de
optredens. Paul Schoolderman,
winnaar van het Utrechts Cabaret
Festival, finalist van Comedy Slam
2015 Oscar Arnold, Maarten van
Norren, Davey Turnhout, even-

eens finalist van Comedy Slam
2015, Huibert-Jan van Roest en
Maiko Vos, die bekend staat om
zijn woordgrappen, zullen de
line-up helemaal compleet maken.
Dit seizoen zal het niveau van de
artiesten een stuk hoger liggen
dan vorig jaar, dat als een try-out
werd gezien. De entree bedraagt
€ 7,50 en de kaartjes zijn te bestellen via de receptie van het
Amsterdam Beach Hotel aan het
Badhuisplein.

Open atelierroute ‘Art Walk’
De jaarlijks kunstroute in het eerste weekend van oktober
is inmiddels een begrip in Zandvoort. Dit jaar wordt het georganiseerd door ‘ZAND Kunst & Cultuur’, een nieuw initiatief van een groep Zandvoortse kunstenaars. Tijdens Art
Walk Zandvoort exposeren professionele kunstenaars en
instellingen uit Zandvoort schilderijen, sculpturen, fotografie en objecten.
Het wordt op 3 en 4 oktober
genieten van kunst op internationaal niveau. De vijf locaties
zijn op wandelafstand verdeeld

over Zandvoort. U kunt bij verschillende ateliers terecht voor
kunstcadeaus, zeefdrukken en
werk in opdracht.

De deelnemende kunstenaars
zijn Arvee, Noor Brandt, Hilly
Jansen, Donna Corbani, Udo
Geisler, Marlène Sjerps en Anneke
Peereboom. Op de diverse locaties staan zij op 3 en 4 oktober
klaar om u te verwelkomen met
een drankje en hapje tussen
12.00 en 17.00 uur. De route
met plattegrond kunt u ophalen
bij het Zandvoorts Museum en
bij alle deelnemers van de Art
Walk.

Vrijdag 2 oktober komt de
Provinciale Statenfractie van het
CDA op bezoek in Zandvoort. Dit
in het kader van de jaarlijkse tour
van de fractie door heel NoordHolland, waarin de fractie de
burger en ondernemer opzoekt
opdat dezen met de fractie van
gedachten kunnen wisselen en
wensen en zorgen kunnen uiten.
Waar het komende vrijdag dus
om gaat is om de belangen die
Zandvoort op provinciaal niveau
heeft uit de eerste hand te horen.
De delegatie wordt rond 10.30
uur ontvangen bij Thalassa.
Uitgenodigd zijn in ieder geval
twee sprekers voor het thema
windmolens. Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Tam tam klopte niet
Manon Opdam van Beauty
Beachclub Zandvoort is een
tijdje ziek geweest. Vanwege
een heftige hernia is ze geopereerd waardoor de zaak helaas in
augustus af en toe gesloten was.
Er gingen meteen verhalen door
het dorp dat het met haar bedrijf
niet goed zou gaan, maar niets is
minder waar. Gelukkig is Manon
na de operatie goed hersteld en
is het bedrijf gewoon weer dagelijks open. Iedereen kan dus
weer lekker komen genieten bij
Beauty Beachclub aan de Burg.
Engelbertsstraat 96 tegenover
de Surfshop.

Dementie in de relatie
Dementie is niet alleen maar
een ziekte waarbij je geheugen
je in de steek laat, het treft je
diep in de persoon die je tot dan
toe was. Het dagelijkse doen en
laten is niet meer zo vanzelfsprekend, je bestaanszekerheid
wankelt. Je voelt je onbegrepen
en wordt misschien boos of angstig. Ook je relatie verandert en
komt onder druk te staan. Maar
het kan je relatie ook verdiepen
en sterker maken. Hoe je toch
samen kunt blijven genieten
en steun aan elkaar kunt hebben is het gespreksonderwerp
in Alzheimer Café Zandvoort.
Annet Hilgersom van Tandem
gaat in gesprek met enkele betrokkenen. Belangstellenden
zijn van harte welkom op
woensdag 7 oktober vanaf
19.00 uur bij ‘Ook Zandvoort’,
Flemingstraat 55.

Workshop ‘Omgaan
met verlies’
Op maandag 5 oktober organiseren OOK Zandvoort en
Kontext van 14.00 tot 15.30 uur
een gratis workshop ‘Omgaan
met verlies’ in het gebouw van
Pluspunt aan de Flemingstraat
55 in Zandvoort Noord. In deze
workshop komen verschillende
thema’s aan de orde zoals: het
rouwproces, samen rouwen, de
betekenis van rituelen, reacties
van omgeving, levensverhalen,
de kracht om verder te gaan.
Er is genoeg ruimte om vragen
te stellen en ervaringen uit te
wisselen. Ook wordt ingegaan
op de steun die bijvoorbeeld
cursussen, lotgenotengroepen
of gesprekken met vrijwilligers
kunnen bieden. Aanmelden is
niet noodzakelijk. Meer informatie is verkrijgbaar aan de balie
van Pluspunt, tel. 5740330 of via
info@ookzandvoort.nl.

VluchtelingenWerk
Nederland heeft
veel werk verzet
In het verhaal over de uit
Syrië gevluchte familie, in
de Zandvoortse Courant van
donderdag 24 september, is
een omissie opgetreden. De
inzet van VluchtelingenWerk
Nederland is in dit stuk verzuimd. VluchtelingenWerk
begeleidt Ayman sinds zijn
inschrijving in de gemeente
Zandvoort vanaf half januari
2015. Het echtpaar is ingeschreven bij UWV. Die procedure
loopt dus.

Kofferbakmarkt afgelast
Komende zondag stond weer
een Jutters Kofferbakmarkt
gepland. Deze leuke markten staan maandelijks op het
Gasthuisplein en worden door
het kleinschalige karakter altijd als zeer gezellig ervaren
door zowel de verkopers als de
koopjesjagers. De editie van
komende zondag kan echter
geen doorgang vinden. Roy
van Buuringen, de organisator
van deze markten, kampt met
gezondheidsproblemen en was
daardoor genoodzaakt deze
editie af te gelasten. Het zou de
laatste markt van dit seizoen
zijn. Of er volgend jaar een vervolg komt is op dit moment nog
niet bekend.
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Het 17e Stads-en dorpsomroepersconcours 2015,
mijn eerste lustrum was voor mij een groot succes.
Hiervoor wil ik de volgende bedrijven
en personen bedanken:
Gemeente Zandvoort, Holland Casino Zandvoort,
Het Wapen van Zandvoort, HEMA, Blokker, Kaashuis Tromp,
Radio Stiphout, Dobey dierenwinkel, Boudewijn's visservice,
Pole Position, Keur Schilders, Jeff & Henk Bluijs,
De Lachende Zeerover, Beach Club Tien, De Bode,
Rens Al, De Haven van Zandvoort, Restaurant Zaras,
Strandpaviljoen ONS, Bruna Balkenende, Beach Him,
Play In/ Casino Royal, Lunchroom Berkhout,
Restaurant Eb & Vloed, Ton Hendriks, Hotel Zuiderbad
Slagerij Vreeburg, Albert Heijn Zandvoort, De Kaashoek,
Restaurant De Meerpaal, Foto Menno Gorter, Guijt visservice,
Slinger Optiek, Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble,
medewerkers Café Koper, Maaike Koper, Ben Zonneveld,
Theo Verburgt, Zandvoortse Courant, Niek Meijer,
Tom de Roode, Rob Dolderman,
Paul Olieslagers en Els Kuijper.
Dorpsomroeper Gerard Kuijper

Een mooi gevoel
met losse bloemen
of een prachtig boeket!!

HEEFT U EEN
BOODSCHAP VOOR
UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

e
Open Nederlands Kampioenschap

Garnalenpellen
Zaterdag 24 oktober

Zandvoort Evenementen Platform (ZEP) bedankt
sponsors en deelnemers voor hun bijdrage aan
de zeer succesvolle Muziekfestivals 2015.
Dancing in the Street
Jazz behind the Beach
Amsterdam Avond
Historic Grand Prix
Oktoberfest

Inloop (met muziek) 16:00 uur
Inschrijven / afmelden tot 16:45 uur
Geweldige prijzen in 2 categorieën:
Prof-pellers & Recreatie-pellers
Deelname € 5,- p.p.

r
ne wee
...’t ben enaele
ar
beste G h..!
mensu

M.m.v. het gezellige duo:

Deelnemers 2015:

Hij & Gij!

NU!
Inschrijven bij Thalassa, Strandpaviljoen 18
of per e-mail: garnaelzandvoort@gmail.com

www.thalassa18.nl

Inschrijven 6e Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Zaterdag 24 oktober, aanvang 16:00 uur.
Er is een categorie voor Prof-pellers en Recreatie-pellers. Je hoeft je echter niet in te schrijven als zijnde prof of
recreant, de eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld en aan de hand van die uitslagen worden de profs en
recreanten gescheiden om daarna door te gaan voor de hoofdprijzen in beide categorieën. Doe mee!
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Speciale dank aan Grand Café
Restaurant XL voor de hartelijke
ontvangst en heerlijke maaltijden
voor de vele artiesten van de
grote bands.
Tevens dank aan de VVV
voor haar ondersteuning in publiciteit.

Ook deelnemen aan de
Muziekfestivals 2016? Info:
Ton Ariesen 06 53191894
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Het Leukste restaurant van Zandvoort
Wat vindt u nou het leukste restaurant van Zandvoort?
Dat kunt u vanaf 5 oktober aanstaande tot en met 9 november via de website www.restaurantverkiezing.nl kenbaar maken. Er zijn binnen Zandvoort negen nominaties
die allemaal in aanmerking komen voor de titel ‘Leukste
restaurant van Zandvoort’.

willekeurige volgorde bekend
gemaakt. In iedere provincie
is er vervolgens na de tweede
ronde één winnaar en er is
ook één landelijke winnaar. In
de eindstand per provincie en
de landelijke eindstand telt
zowel het aantal stemmen
als de gemiddelde score voor
50% mee.

Zandvoortse deelnemers

Brasserie ZiN is een van de genomineerde restaurants

In iedere gemeente zijn er na 9
november 2015 twee winnaars:
het restaurant met het hoogste
gemiddelde cijfer en het restaurant met het meeste aantal
stemmen. Dit kan natuurlijk
ook hetzelfde restaurant zijn,
dan is dat de enige winnaar
in de gemeente. Op deze

manier maken kleinere restaurants net zoveel kans op de
titel als grotere restaurants.
Wel zijn er meer dan 50 bevestigde stemmen nodig om gemeente winnaar te kunnen worden.
Na 9 november wordt ook de
top 3 van iedere provincie in

Deze verkiezing wordt ieder
jaar weer gehouden en is voor
de restauranthouders altijd
een spannende tijd. Dit jaar
zijn in Zandvoort Bandai Thai,
restaurant Evi en Ladychef
aan de Zeestraat, brasserie Zin
en visrestaurant de Meerpaal
in de Haltestraat, EethuysCafé de Zandvoorter aan de
Jacob van Heemskerckstraat
en de strandpaviljoens De Haven
van Zandvoort en Vooges de genomineerden. De winnaar gaat
naar de provinciale ronde en de
winnaar daarvan komt in aanmerking voor de titel ‘Leukste
restaurant van Nederland’.

Op 8 oktober vindt een participatiebijeenkomst strand-

Stukken ter inzage

bungalows plaats in de raadzaal van het Zandvoortse

Raadpleeg het ontwerp toetsingscriteria strandbungalows
en de kader stellende notitie. Bekijk de zoneringskaart
strandbungalows noord met
nummers en zoneringskaart
strandbungalows zuid met
nummers. Een papieren versie
van het ontwerp, met de toetsingscriteria, ligt tot 23 oktober
ter inzage bij de balie van het
raadhuis. Gedurende de termijn
van de ter inzagelegging kan
iedereen schriftelijk dan wel
mondeling zienswijzen naar
voren brengen.

vanaf 18.30 uur is de inloop van de bijeenkomst die om
19.00 uur start.
In de Visie op de Verblijfsaccommodaties zijn aanvankelijk de (nu ingetrokken) toetsingscriteria voor beoordeling
van vergunningaanvragen voor
strandbungalows opgenomen.
Het gemeentebestuur hoort
graag van belangstellenden
hun mening onder welke voorwaarden medewerking kan

worden verleend aan het plaatsen van strandbungalows en of
het Ontwerp Toetsingscriteria
Strandbungalows afdoende zijn
om in de toekomst vergunningaanvragen te kunnen beoordelen. Het gemeentebestuur
nodigt belangstellenden nadrukkelijk uit om daarover met
haar mee te denken.

Kampioenschap Garnalenpellen
Vrienden van De Garnael Zandvoort en de crew van
Strandpaviljoen Thalassa organiseren voor de 6e keer op
rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen.
Er wordt op zaterdag 24 oktober ‘s middags om 16.00 uur
begonnen tot in de avonduren. Lokatie is café Het Juttertje in het jaarrond strandpaviljoen Thalassa.
Er wordt gestreden in twee
categorieën: Prof-pellers en
Recreatie-pellers. Men hoeft
zich echter niet in te schrijven
als zijnde prof of recreant, de

eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld en aan de hand
van die uitslagen worden de
profs en recreanten gescheiden om daarna door te gaan

Nomineer per categorie
uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail
2. Dienstverlening/Zorg
3. Toerisme/Recreatie
Stuur een mail met de naam van het bedrijf,
voorzien van een toelichting, naar

ovhj@zandvoortsecourant.nl
of via de Zandvoort App

(Nomineren kan tot uiterlijk 12 oktober a.s.)
Gemeente Zandvoort

Stemmen kan vanaf 5 oktober
via de website www.restaurantverkiezing.nl.

Participatiebijeenkomst
over strandbungalows
raadhuis. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

NOMINEREN VOOR
ONDERNEMING
VAN HET JAAR 2015

voor de hoofdprijzen in beide
categorieën.
Eenieder die van zichzelf vindt
dat hij of zij het garnalenpellen
redelijk beheerst, kan inschrijven
bij Thalassa, Strandpaviljoen 18
of per email: garnaelzandvoort@
gmail.com (vermeld naam, e-mail
en tel.nr.). Doe het wel snel want
vol is vol. De deelname bedraagt
€ 5 per persoon. Zie ook de
Facebook-pagina Vrienden van
De Garnael Zandvoort.

Nomineren voor de
Onderneming van het Jaar
Ieder jaar in november organiseert de gemeente een avond
voor ondernemers. Tijdens dit Ondernemersgala wordt bekend gemaakt wie de ‘Onderneming van het Jaar’ is geworden. Voor het zo ver is wordt aan alle Zandvoortse gevraagd
om bedrijven te nomineren. Dit jaar worden de kanshebbers
in de volgende categorieën onderverdeeld:

1. Horeca/Retail
In deze categorie kunt u bedrijven nomineren uit de horeca
(hotels, restaurants, cafés etc.) of de retailbranche (winkels). Denk
aan supermarkten, winkels in woonaccessoires, dierenwinkels,
groentezaken tot aan kledingzaken.

2. Dienstverlening/Zorg
In deze categorie kunt u dienstverlenende bedrijven nomineren.
Dat kan variëren van een loodgieter tot een hypotheekadviseur. De
zorgsector wordt specifiek genoemd, omdat Zandvoort veel bedrijven kent in deze branche. Denk hierbij aan tandartsen, thuiszorg,
ouderenopvang, fysiotherapie, etc. etc.

3. Toerisme/Recreatie
In deze categorie kunt u bedrijven nomineren die actief zijn voor
het toerisme en de recreatiebranche. Denk aan watersportbedrijven, bioscoop, VVV, fietsverhuurbedrijven, etc.
Iedereen kan per categorie een bedrijf nomineren door een e-mail
te sturen naar ovhj@zandvoortsecourant.nl. of via de Zandvoort
App. Geef de naam en het vestigingsadres op en, niet onbelangrijk,
motiveer uw nominatie met een korte onderbouwing.
Nomineren kan tot uiterlijk 12 oktober, daarna zal de organisatie
bekendmaken welke drie bedrijven per categorie gaan meedingen
naar de eretitel ‘Onderneming van het Jaar 2015’.
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Plazand’s afscheidsmenu
Vanaf dinsdag 29 september
t/m vrijdag 16 oktober 2015
3 gangen keuze menu voor slechts € 22,50

MMX

PIZZABAR

Traditiegetrouw serveren we in de laatste weken
van ons seizoen nog 1 keer ons afscheidsmenu.
Komt u nog een keer genieten van het lekkers
uit de keuken van Plazand?

RESERVEREN GEWENST: 023-5715564
Let op – i.v.m. Culture@the Beach serveren wij
op 4 oktober geen afscheidsmenu.
Strandrestaurant-beachclub Plazand
Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand
facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

ITALIAN TAPAS
LA VITA È BELLA!

€ 17,50 All you can eat
7 DAGEN PER WEEK
ook a la Carte en ONBEPERKT
diverse
pizza’s
ITALIAANSE TAPAS

Verjaardag, feest of bedrijfsuitje ..
drankjes, cocktails, Italiaanse
hapjes
muziek op maat!
ZONDAG
t/men
DONDERDAG
€ 17,50 P. P.
VRIJDAG & ZATERDAG
€ 22,50 P. P.
Catering op locatie
Een van onze pizzabakkers bereidt ter plekke verse pizza
uit de oven en meerdere soorten pasta voor uw gasten.

BEDRIJVENGIDS pagina
BEDRIJVENGIDS pagina
Haltestraat

3 Zandvoort T: 023 57 17 523
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KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

CHEVRE van het HUIS

* pur chevre met witschimmelkorstje

NU 100 gram van 2,25 voor maar 1,49

Autorijschool W. van der Veld

L

1990

25

2015

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Tel. 023 57 191 88

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
U VINDT
WATopUdeze
ZOEKT
OP
DEdan
BEDRIJVENGIDS
Ook adverteren
pagina?
Neem
contact op met Ingridpagina!
Muller:
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Ook adverteren
deze pagina?
dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 –op24530167
| Mail:Neem
Ingrid@zandvoortsecourant.nl
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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‘Kom Je OOK Eten’ krijgt landelijke aandacht
Elke maandag en donderdag kunnen wijkbewoners in Zandvoort aanschuiven voor een
lekkere maaltijd bij ‘Kom Je OOK Eten’. De koks zijn cliënten van Nieuw Unicum en het
RIBW. Zij maken de maaltijd als dagbesteding, samen met vrijwilligers en een activiteitenbegeleider/kok. Dit initiatief gaat mogelijk landelijke navolging krijgen in de campagne ‘Zorg tegen Eenzaamheid’.

Boekpresentatie van
‘Ondernemers met Lef’
Na nog geen jaar is er een vervolg op het boek ‘Joods Zandvoort’, geschreven door dominee Teunard van der Linden.
Het nieuwe boek ‘Joods Bad Zandvoort: Ondernemers
met lef’ wordt op zondag 4 oktober gepresenteerd in het
Jeugdhuis achter de Protestantse kerk aan het Kerkplein
in Zandvoort.

Samen eten bereiden

Deze campagne is erop gericht
om medewerkers in de GGZ,
gehandicapten en ouderen
zorg en het sociaal werk te in
spireren om meer aandacht te
besteden aan eenzaamheid bij
cliënten en bewoners die afhan
kelijk zijn van langdurige zorg.
De landelijke aftrap van de cam
pagne werd vorige week vrijdag
verricht door staatssecretaris
Van Rijn. Zandvoort was hierbij
vertegenwoordigd door de ac

tiviteitenbegeleider van Nieuw
Unicum, Menno Janzen.
De betrokkenen organisaties,
OOK Zandvoort, Nieuw Unicum,
RIBW, Amie, De Key, Pluspunt
en de gemeente, kunnen trots
zijn op dit resultaat. Het bete
kent landelijke erkenning voor
de grote meerwaarde voor
cliënten en bewoners. Alles
kan alleen maar gerealiseerd
worden door de inzet van de

deelnemende cliënten, zowel
vrijwilligers en als beroeps
krachten. Coördinator van OOK
Zandvoort Nathalie Lindeboom
is heel blij met dit landelijke oor
deel: “Met behulp van een start
subsidie van het VSB fonds zijn
we begonnen. Maar nu staat
er wel een prachtige activiteit.
Dank aan iedereen die hieraan
bijgedragen heeft en nog bij
draagt! En natuurlijk hulde aan
onze vrijwilligers.”

Het boek is gebaseerd op nieuw
onderzoek en gaat over Gustav
Elzbacher en zijn naasten, van
1881 tot en met de wederop
bouw van Zandvoort in 1951.
Zeventig jaar lang leverden
twee joodse families kapitaal en
bestuurders om de bouw van
Bad Zandvoort in banen te lei
den: de droom van een tweede
Scheveningen aan de Noord
Hollandse kust. Na de oorlog en
de kaalslag van de kust begon
de zoektocht naar het resterende
joodse bezit. Ook de verhalen
van de nietjoodse hoteliers,
pensionhouders, strandpachters,
uitbaters en winkeliers in Bad
Zuid worden in de 112 pagina’s
van het boek verteld.

ziek en de eerste aanbieding. Om
16.00 uur is er een receptie en
signeersessie in het Jeugdhuis.
Het boek ‘Joods Bad Zandvoort:
Ondernemers met lef’, is geïllu
streerd met uniek fotomateriaal
en kost € 15. Auteur: Dr. T.G. van
der Linden.

De boekpresentatie begint om
15.00 uur met gevarieerde mu

Kinderboekenweek 2015

Fototentoonstelling ‘vrijwilligers in beeld’
in spreekkamer burgemeester

Bibliotheek Zuid Kennemerland, afdeling Zandvoort,

In Zandvoort wordt veel vrijwilligerswerk gedaan. Zonder deze vrijwilligers zouden

11 dagen staan boeken over natuur, techniek en weten-

de meeste organisaties niet kunnen bestaan. Burgemeester Niek Meijer draagt de
Zandvoortse vrijwilligers een warm hart toe, vertelde hij bij de onthulling van de
fototentoonstelling op zijn spreekkamer.

Hij is trots op Zandvoort waar
het vrijwilligerswerk zo ste
vig gedragen wordt: “Van het
Sinterklaasfeest tot de reddings
brigade, de lokale radio, de zorg,
activiteiten, dieren of de muse
ums, zonder de bijdrage van de
vrijwilligers zou Zandvoort niet
hetzelfde zijn.”
Vrijwilligerswerk brengt kleur in

dit jaar plaatsvindt van 7 t/m 18 oktober. Tijdens deze
schap centraal en het wordt een echte ‘doeweek’.
Het thema is dit keer ‘Raar maar
waar’. Het Kinderboekenweek
geschenk is geschreven door
Simon van der Geest en in op
dracht van de CPNB maakte Mies
van Houten een prentenboek.

Daphne en Thomas op de burgemeesterskamer | Foto: Johan Lagarde

De jonge actieve vrijwilligers
Thomas en Daphne hebben de
fototentoonstelling ‘Vrijwilliger
in Beeld’ officieel aan de burge
meester overgedragen. De bur
gemeester sprak met Thomas
en Daphne over de onschatbare
waarde van al het vrijwilligers
werk en gaf aan hoe mooi hij het
ervaart wat de vrijwilligers alle
maal neerzetten in Zandvoort.

schenkt extra aandacht aan de Kinderboekenweek, die

het leven van de vrijwilliger en
van mensen die op vrijwilligers
zijn aangewezen. Dat wordt op
deze fototentoonstelling prach
tig in beeld weergegeven. De
tentoonstelling is gemaakt door
vrijwilliger Johan Lagarde in sa
menwerking met VIPZandvoort
en is eerder in het Zandvoorts
Museum en bij OOK Zandvoort
tentoon gesteld.

De Zandvoortse bibliotheek
heeft drie activiteiten georgani
seerd voor kinderen van 8 t/m 12
jaar. De eerste is op vrijdag 9 ok
tober van 15.30 tot 17.30 uur met
de geheimzinnige naam ‘Stop
motionanimatieworkshop’. Met
potlood, papier of klei en een
webcam maak je een ‘stopmo
tionanimatie’ van de vraag mét
het antwoord. Op woensdag 14
oktober van 15.00 tot 16.00 uur
is er een workshop percussie en
ga je samen met Ilse Hofman
muziek maken. Zij treedt op met
Candy Dulfer en Alain Clark. De
laatste activiteit is op donderdag
15 oktober van 15.00 tot 17.00
uur en is een demonstratie en
workshop 3D printen. Met de
3Dprinter wordt het mogelijk
om alles uit te printen wat je

maar wilt. Ontdek het zelf en
verras iedereen met een zelfge
maakte 3Dprint.
Speciaal voor deze week staan
er natuurlijk ook boeken over
natuur, wetenschap en techniek
in de schijnwerpers. Alle activi
teiten zijn gratis, maar reserveer
wel een kaartje via www.biblio
theekzuidkennemerland.nl.

9

Voor de finishing touch van het nieuwe huis of
een mooi kado, kunt u hier zeker terecht!!

Jos Mesman

Timmer- en
onderhoudsbedrijf

Alle voorkomende timmerwerkzaamheden
Kozijnen en daken - Aanbouw en opbouw
Totale woningverbouwing - Totale winkelverbouwing
Al ruim 16 jaar een betrouwbare partner!
Voldoet aan alle eisen van Keurmerk Kwaliteitsvakman
Tel. 023-5717745 of 06-1006 1781
www.josmesman.nl
jos.mesman@kpnmail.nl

Royaal penthouse

Hogeweg 39-11, te Zandvoort

OPEN HUIS zaterdag 3 oktober 2015
Indeling:

van 11.00 tot 15.00 uur

Dit penthouse is gelegen op de vierde en vijfde verdieping van
een pand opgeleverd in 2008. De woning is verdeeld over
2 verdiepingen met een vide.
Diversen:
Woonoppervlakte ca. 200 m², Kozijnen in aluminium, open haard,
sanitair Phillippe Starck X line, keuken Arc Linea (design Antonio Citterio).
Woonkamer en alle slaapkamers massief verlijmd eikenhout,
trap naar de verdieping massief eiken treden in stalen constructie,
overige ruimten tegels met vloerverwarming, berging (20,00 m² )
Inpandige garage met 3 ruime parkeerplaatsen apart te koop, .
Oplevering in overleg.

Vraagprijs:

€ 650.000,- K.K.

T. 023 - 54 202 44
www. mooijekindvleut.nl
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ARNOLD NIJKAMP

BEHANG, SPUIT- & SCHILDERWERK

T 023 5713172
M 0654 264 259
info@arnoldnijkamp.nl
WWW.ARNOLDNIJKAMP.NL
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Kopen of verkopen is emotie...
Een kleine introductie: Wij zijn twee makelaars, Tjerk en
Erik, eigenaren van het oudste makelaarskantoor van
Zandvoort. Dagelijks hebben wij te maken met mensen
die hun woonsituatie wensen te veranderen. Voor velen
is dit een van de meest ingrijpende beslissingen die je in
je leven neemt.

ervaring meestal de mensen die
vanuit emotie iets gekocht hebben. Het huis had (of heeft nog
steeds) allemaal haken en ogen,
nukken en ongemakken maar
het is door en door hún huis. Zo
zijn veel huizen en appartementen die tot de verbeelding spreken en het verdienen om een
nieuwe enthousiaste verliefde
eigenaar te verwarmen.

AG architecten realiseert
‘nul-op-de-meter’ woonwijk
Het Hofje van Egmond in Haarlem, een wijk uit 1926 met
in totaal 160 woningen, wordt gefaseerd opgeknapt door
AG Architecten. Het betreft sociale huurwoningen waarvan de monumentale gevel behouden wordt door deze
te renoveren naar de originele staat. Daarachter worden
nieuwe woningen gebouwd die in hun eigen energiebehoefte voorzien: ‘nul-op-de-meter’ woningen.

Denk je er over om inspiratie op
te doen tijdens de NVM open
huizen dag op zaterdag 3 oktober? Dan hebben wij deze tip
voor je: Luister naar je gevoel, dat
is je leven lang al speciaal op jou
afgestemd. (Dan gaan wij wel samen met ome Kees rond de tafel
om te helpen)

Want er komt bij een dergelijke
verandering nogal wat op je af.
Hoe maak je nou de juiste beslissing? Bij de zoektocht naar een
nieuwe woning zijn er namelijk
extreem veel rationele factoren
die je tegen elkaar kunt afwegen.
De locatie, straatbeeld, aangezicht van het object, onderhoud
buiten en binnen, afwerkingsniveau, aanwezige apparatuur, en
zo zijn er nog talloze zaken meer.
Om dit allemaal rationeel op een
weegschaal te leggen is vrijwel
onmogelijk. Dit merken wij dan
ook dagelijks en een proces gaat
meestal ongeveer zo:
Hans heeft een leuke woning gezien in de Zandvoortse Courant,
hij belt enthousiast op en maakt
een bezichtigingsafspraak. Tijdens
de bezichtiging blijkt het precies
te zijn wat hij er van gehoopt had,
de kinderkamer is niet heel groot,

maar met een hoogslaper en een
bureautje is er een heel leuke kamer van te maken. De ideeën vloeien rijkelijk en Hans ziet zich daar
al helemaal wonen. ’s Avonds belt
hij naar ome Kees, ome Kees heeft
toch het nodige aan te merken op
de woning en ziet niet wat Hans
daar te zoeken heeft. Onzeker en
toch een beetje teleurgesteld besluit Hans eerst even verder te zoeken en meer opties te bekijken en
te vergelijken met deze woning. Hij
verliest het overzicht en weet niet
goed meer wat hij nou belangrijk
vindt. Ome Kees biedt ook weinig
soelaas want ome Kees hoeft er
zelf niet te wonen en voorziet hem
alleen van kritiek.
Dit voorbeeld, waarbij de zoektocht uiteindelijk overheerst
wordt door ratio, zien wij helaas
maar al te vaak. De gelukkigste
woningeigenaars zijn naar onze

Voor al het overige is het goed je
te laten informeren en je beslissing te onderbouwen met ratio.
Denk er eens over om een NVM
aankoopmakelaar in te schakelen. Deze kijkt onafhankelijk
naar een object, kent de markt
en taxeert de woning. Bovendien
heeft een NVM makelaar een
goede opleiding en daardoor
gedegen kennis op het gebied
van bouwkunde, fiscale aspecten, juridische aspecten en alle
facetten die een rol spelen bij
het kopen van een huis of appartement.

P.N. Quarles van Uffordlaan 2
Tel. 023-5 715 715
www.censemakelaars.nl

Achter de monumentale gevels worden nieuwe woningen opgetrokken

Dit houdt wel in dat de huren
hoger zullen worden maar dat
de bewoners flink kunnen besparen op hun energiekosten.
Zo wordt elke woning voorzien
van een individuele pomp die
warmte uit de bodem haalt en
worden er zonnepanelen op de
daken geplaatst.
Door niet te kiezen voor sloopnieuwbouw maar voor een
maatwerkoplossing kan worden gebruik gemaakt van
de bestaande infrastructuur.
Onderdeel van de visie is het
principe dat de aannemer ‘op
zijn tenen door de wijk gaat’.
Een uitgekiende bouwstroom
met casco-elementen in lichtgewicht cellenbeton maakt het
mogelijk dat er gefaseerd aan
zes tot tien woningen tegelijk
wordt gewerkt. Bewoners kun-

GEUSEBROEK
HYPOTHEKEN
‘een zee aan mogelijkheden’

nen naar deze woningen verhuizen waarna hun oude woning
wordt vernieuwd: de aannemer
schuift door naar het volgende
blok.
Het project is geselecteerd
door het Ministerie voor Wonen
en Rijksdienst (innovatieprogramma Energiesprong van
Platform 31, het koplopertraject), dat een subsidie verleent
voor de nul-op-de-meter woningen. Onderdeel hiervan is
het coachen van de bewoners
uit de sociale huursector zodat
deze bewust zijn van energiegebruik en energiebesparing.
De hoeveelheid opgewekte en
verbruikte energie kan realtime
worden bekeken. De woningen
voldoen aan de strengste eisen voor thermische isolatie en
luchtdichtheid.

OPEN HUIS

zaterdag 3 oktober 2015
11:00 - 15:00 uur

Profiteer van een vrijblijvend oriëntatiegesprek
over hypotheken tijdens de openhuizen route

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

Ons kantoor is deze dag open vanaf 09.00 uur,
kom gerust binnen, zonder afspraak, en laat je
mogelijkheden berekenen

Raamdecoratie:

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

Zonwering:

Petra Geusebroek
Haltestraat 61 A Zandvoort (naast Restaurant de Meerpaal)
Tel. 023-5715963 of 06-19312574 E-mail: info@sevenforlife.nl

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Vloerbedekking:

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

Swaluëstraat 26 B Zandvoort
Vraagprijs € 175.000,-- kk

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis

Drie- kamer Maisonnette met 2 balkons

Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

Voor meer info zie www.funda.nl of
www.huizenstede.nl
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Roseleur Interieurmode
Doelstraat 39

tel 023-5311249

2011 XB Haarlem

info@roseleur.nl

facebook.com/Roseleur

www.colorsathome-haarlem.nl

twitter.com/RoseleurHaarlem

Heintje dekbed
Echt wollen dekbed
100% katoenen tijk
100% zuiver scheerwollen vulling
Luxe 4 seizoenen uitvoering
Ook verkrijgbaar !!!
Zuiver wollen onderdeken

Luxe gestoffeerd hoofdbord
20 cm dikke boxspring incl. pootjes
20 cm dik binnenvering matras

120x200
140x200
160x200
180x200

€ 595.€ 695.€ 795.€ 895.-

nu: € 395.nu: € 449.nu: € 495.nu: € 549.-

Snel leverbaar thuisbezorgen+ monteren € 25.-

12

Dekbed

140x200 99.140x220 109.200x200 149.240x200 198.240x220 229.-

65.69.89.109.119.-

Onderdeken
80x200 89.- 45.90x200 99.- 49.140x200 149.- 75.160x200 179.- 89.180x200 199.– 99.-

Heintje dekbed Zandvoort Heintje dekbed Amsterdam
Raadhuisplein 3
Ten kate straat 63 en 59
Zandvoort
Amsterdam
023-5834228
020-6838883
Woensdag t/m zaterdag
Dinsdag t/m zaterdag
10:00 tot 17:00 uur
9:00 tot 17:00 uur
Zondag
12:00 tot 17:00 uur
Www.heintjedekbed.nl
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Social Media en Greeven Makelaardij
hebben elkaar gevonden!
Sinds een half jaar zijn wij actief met onze Start Up Social
Broker. Op deze wijze kunnen wij Facebook actief inzetten ter promotie van onze te koop staande woningen. Met
de social media campagnes voor ons woningaanbod bereiken wij ca. 20.000 potentiële kopers uit de doelgroep
waardoor er meer bezichtigingen plaatsvinden.

Timo Greeven: “Wij waren op
zoek naar een extra marketinginstrument naast Funda.nl en
Social Broker werkt daarom perfect voor ons. Op deze wijze bereiken wij extra potentiële kopers die niet dagelijks op Funda.
nl kijken maar wel verhuisplannen hebben.”
Voorbeeld: een aantrekkelijke gezinswoning in de Max
Euwestraat wordt op Facebook

geadverteerd en weergegeven
aan mensen in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 50 jaar
of aan een jong gezin afkomstig
uit Zandvoort, Haarlem maar
ook Amsterdam. Of die leuke
starterswoning met zeezicht
aan de Van Galenstraat wordt
geadverteerd in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 35
jaar.
“De advertentie wordt alleen

aan die mensen op Facebook
getoond die voldoen aan het
profiel van de doelgroep. Dat
is het mooie van het door ons
ontwikkelende systeem waar
ook al diverse makelaars uit
het land gebruik van maken.
Gericht adverteren op de personen die wij willen bereiken.
Een oudere vrouw zonder kinderen uit Heemstede die nooit
een gezinswoning zou kopen
in Zandvoort ziet de advertentie dus niet. Door het vertellen
van het verhaal van de woning
zijn wij overtuigd dat potentiële
kopers sneller een bezichtiging
zullen inplannen en het huis
sneller verkocht zal worden.
Met inmiddels vele succesvolle
resultaten!”
Benieuwd wat Social Broker
voor de verkoop van uw woning kan betekenen? Meer
info op www.socialbroker.nl of
neem vrijblijvend contact met
Greeven Makelaardij op.

Vernieuwde Heintje Dekbed
valt goed in de smaak
Bij Heintje Dekbed aan het Raadhuisplein werd je altijd
vriendelijk ontvangen door de eigenaren. Maar plotseling was de zaak dicht. Hoe kan dat, waar zijn ze gebleven? Het hele pand, winkel en bovenwoning was verkocht
en onduidelijk was, wat er ging gebeuren.

Verstelbare boxspring van het merk Caresse

Maar gelukkig, Heintje Dekbed is
weer terug. Geheel vernieuwd en
gemoderniseerd. Bedrijfsleidster
Petra: “Wij zaten een paar jaar in
dit pand met een maandcontract. Het stond te koop en als
het zou worden verkocht, moesten wij er uit. Vandaar dat we een
outlet-formule hanteerden, met
alleen maar goedkope aanbiedingen. We zijn drie maanden
weg geweest, maar gelukkig
hebben we nu een vast contract
kunnen afsluiten voor de benedenverdieping. Dat wilden we
graag, want we hadden het er
altijd heel erg naar onze zin en
ook de klantenkring breidde zich
steeds verder uit.”
De winkel is grondig verbouwd
met o.a. een aangepaste entree,
waarmee de winkel een luxere
uitstraling heeft gekregen. “We
hebben sinds we weer open

Het team van Greeven Makelaardij werkt met Social Broker

zijn heel veel positieve reacties
ontvangen van klanten, die allemaal blij zijn dat we terug zijn.
Iedereen is heel enthousiast over
de nieuwe inrichting. Dat doet
ons allemaal heel goed”, zegt
Petra enthousiast.
De vernieuwde Heintje Dekbed
biedt naast de bekende sortering op slaapgebied ook een
luxere boxspringlijn van het
merk Caresse. “Kwalitatief is
het te vergelijken met Auping
of Pullman, maar dan voor een
betaalbare prijs. Maar ook de
goedkopere merken zijn kwalitatief niet slecht. We hebben al
een complete boxspring voor
€ 395”, sluit Petra af.
Heintje Dekbed is woensdag
t/m zaterdag open van 10.00
tot 17.00 uur en op zondag van
12.00 tot 17.00 uur.

Veilige zonwering bij Roseleur Interieurmode
Al een tijdje op zoek naar net dat ene gordijndesign? Of

eur. ‘Ontzorgen’ zeg maar en
daar onderscheiden we ons
zeker in.”

die speciale raamdecoratie, zonwering of vloer? Dat alles
maar ook de zeer moderne ‘inbetweens’, vitrages en overgordijnen, in alle kleuren van de regenboog, kunt u vinden bij Roseleur Interieurmode. Roseleur Interieurmode
is gevestigd in Haarlem maar levert in de wijde omgeving,
dus ook in Zandvoort!
Met het oog op vernieuwde
Europese wetgeving, heeft de
bekende fabriek Luxaflex een
nieuw concept gebracht. Omdat
de veelal loshangende koorden
van deze zonwering gevaar kunnen opleveren voor met name
kinderen, zijn de producten van
deze specialist in zonwering nu
voorzien van draadloze afstandsbedieningen. Hier kunnen kinderen niet meer met hun hoofdjes
in blijven hangen, met alle gevol-

gen van dien. Het systeem werkt
met een accu en voldoet aan de
hoogste eisen.
“Normaal kost zo een apparaat
€ 179 extra, maar wij kunnen
deze innovatie nu geheel voor
niets aanbieden, gratis dus”, aldus eigenaar en Zandvoorter
Charel Roseleur. Deze Luxaflex
actie loopt van 1 oktober tot 30
november. Zijn vrouw Claudia
wijst op een andere bijzon-

Claudia en Charel Roseleur

dere eigenschap van Roseleur
Interieurmode: “Wij bieden
al onze klanten volledige

service en zorgen ervoor dat
zij zich geen zorgen hoeven
te maken over hun interi-

Al sinds 1974 is Roseleur
Interieurmode de interieurspecialist in Haarlem en wijde omgeving voor kwaliteit
in de interieurmode. Claudia
en Charel Roseleur zijn gespecialiseerd in gordijnen en
raamdecoratie. Daarnaast kunt
u er ook terecht voor alles
op het gebied van vloeren,
horren en behang. Zij zijn
aangesloten bij inkooporganisatie Colors at Home, die
van over de hele wereld brancheartikelen inkoopt. Zie
www.colorsathome-haarlem.
nl. Daar vindt u ook de contactgegevens van Roseleur
Interieurmode.
13
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Stationsplein 17-1

ZATERDAG 3 OKTOBER A.S.
VAN 12.00 TOT 15.00 UUR
NVM OPEN HUIZEN ROUTE

Vraagprijs: € 119.500,= k.k.
• 2-kamerappartement vlakbij station en
centrum;
• Nieuwe CV-ketel (mei 2015);

Willemstraat 17

Swaluestraat 27A

Oosterstraat 9B

Vraagprijs: €169.500,= k.k.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

• Tussenwoning in het centrum gelegen;

• Verzorgd parterre 3-kamerappartement

• Goed onderhouden 3-kamerappartement;

• Ruime woonkamer, 1 slaapkamer en

• 3 slaapkamers en 2 bergingen,
waarvan 1 met zolder;

• Parkeren op privéterrein mogelijk;

• Voorzien van dubbel glas;

• Service kosten ca. € 188,= per maand;

• Woonhuis dient aangepast te worden aan

• Woonoppervlakte ca. 50m².

Van Galenstraat 110

de wooneisen van 2015;
• Woonoppervlakte ca. 73 m².

mét royaal terras;
• Aantrekkelijk gelegen nabij de boulevard
en het strand;
• V.v. mooie laminaatvloer, dubbel glas;

• Balkon met prettig uitzicht;

zolderruimte op 1e verdieping;

• Lift en berging in complex aanwezig;
• Lage servicekosten € 96,= per maand.
• Woonoppervlakte ca. 69 m².

• Geschikt voor senioren, nagenoeg gehele
gelijkvloerse woning;
• Gelegen in het centrum;

• Servicekosten: € 266,= p/m incl. voorschot

• Woonoppervlakte ca. 66 m², exclusief

stookkosten;

zolderruimte van ca. 8 m².

• Woonoppervlakte: ca. 66 m².

Celsiusstraat 211

Burg. v. Alphenstr. 61F15

Verzetsplein 34

Nieuwstraat 13

Celsiusstraat 192F16

Nicolaas Beetslaan 11

Vraagprijs: € 269.500,= k.k.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k.

• Royaal half vrijstaand, type dijkwoning;

• Bijzondere en vrijstaande woning

• Ruim 3-kamerappartement met lift en

• 4 slaapkamers en inpandige berging;

Vraagprijs: € 215.000,= k.k.

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

Vraagprijs: € 245.000,= k.k.

• Heerlijk ruime gezinswoning in rustige

• Zeer ruim 2-kamerappartement (voormalig

• 3-kamermaisonnette (voormalig 4 kamers);

• Eengezinswoning met 3 slaapkamers;

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.
inclusief garagebox

• Inclusief privé parkeerplaats in de

• Centraal gelegen in het oude centrum van

• Zo te betrekken ruim 3-kamerappartement

woonwijk;
• Mogelijkheid tot 4 slaapkamers;
• Goede (gratis) parkeergelegenheid in
directe woonomgeving;
• Woonoppervlakte ca. 90 m²,
perceel ca. 150 m².

4-kamers);
• Fantastische ligging nabij het strand en het
duinengebied;
• Recentelijk vernieuwde badkamer en toilet;
• Servicekosten: € 284,= incl. voorschot
stoken, opstalverzekering;

ondergelegen parkeergarage;
• Zonnig terras van ca. 12 m² met zicht over
de vijver;
• Servicekosten ca. € 164,50= p/m;

Zandvoort;

met lift en balkon;

• Diepe voortuin met zonneterras op het

Koningstraat 17

met 2 slaapkamers;

royaal balkon;

• Gelegen op unieke locatie in het

• Gezellige patio met werkende waterpomp;

• Met gemeenschappelijke daktuin;

zuidwesten, berging, achterom;

• Parkeren via vergunning systeem;

• Inclusief ruime garage (ca. 24 m²);

• Voldoende parkeermogelijkheden;

• Zo te betrekken;

• Woonoppervlakte ca. 90 m².

• LAGE servicekosten €103,= per maand;

• Woonoppervlakte ca. 123 m²,

• Woonopp. ca. 80 m², perceelopp. 93 m².

• Woonoppervlakte ca. 90 m².

• Woonoppervlakte ca. 105 m².

centrum van Zandvoort;

• Vlakbij strand, centrum en station;
• Inclusief parkeerplaats en berging in de
onderbouw;

perceel: 130 m².

• Servicekosten: € 283,82 p/m incl. voorschot
water;

• Woonoppervlakte: ca 80 m².

A.J. v.d. Moolenstraat 69

Ir. E.J.J. Kuindersstr. 9F2

• Woonoppervlakte ca. 107 m².

Louis Davidsstraat 5

Westerparkstraat 27

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vraagprijs € 299.000,= k.k.

Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Vraagprijs: € 339.000,= k.k.

Vraagprijs: € 339.000,= k.k.

Vraagprijs: € 339.000,= k.k.

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Vraagprijs: € 395.000,= k.k.

• Eengezinswoning met 4 slaapkamers in

• Hoge plafonds en authentieke details;

• Charmante gezinswoning in Zandvoort

• Royale halfvrijstaande woning met maar

• Halfvrijstaande woning in Zandvoort Zuid

• Ideale gezinswoning met 4 slaapkamers en

• Strak afgewerkt, zo te betrekken

• Goed onderhouden gezinswoning met

kindvriendelijke omgeving;
• Ruime achtertuin met berging en
achterom;
• Eigen inpandige parkeerplaats onder in
de parkeerkelder;
• Woonoppervlakte ca. 108 m²,

• Mogelijkheid tot 5 slaapkamers;
• Heerlijk besloten privé tuin;
• Gelegen in het centrum; op steenworpafstand van alle gemakken!
• Woonoppervlak: ca. 167 m²,
Perceeloppervlakte 130 m².

perceeloppervlakte 111m².

Dr. J.G. Mezgerstraat 25

Zuid gelegen;
• Zeer fraaie en royale badkamer,
3 slaapkamers, CV ketel 2009;
• Op korte afstand van uitvalswegen,
scholen, strand en duinen;
• Woonoppervlakte ca. 126 m²,
perceelgrootte 161 m².

Westerstraat 11

liefst 6 slaapkamers;
• Geschikt als Bed & Breakfast (na verkregen
toestemming gemeente Zandvoort);

Oosterparkstraat 14

met een fijne royale tuin;
• Mogelijkheid parkeren op eigen terrein;

• Geliefde locatie in Park Duinwijk op loop-

• Gelegen nabij centrum, strand en duinen;

• Op loopafstand van strand, zee en duinen;

• Woonoppervlakte ca. 78 m²,
perceelgrootte 280 m²

• Woonopp. ca. 130 m², perceel: 145 m².

afstand van het centrum, scholen en strand;
• Woonoppervlakte: ca. 130 m²,

• Woonoppervlakte ca. 94 m².

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

• Moderne royale woning met

• Zeer royale split-level gezinswoning v.v.

• Royaal half vrijstaand herenhuis

• Bijzonder sfeervol woonhuis met

• Familiewoning met 4 slaapkamers en

• Zo te betrekken met villa met

• Achtertuin met achterom en inpandige
garage;
• Parkeren op eigen terrein;
• Ideaal voor kantoor aan huis
• Woonoppervlakte ca. 135m².

• Prima geschikt voor praktijk of kantoor
aan huis;
• Aantrekkelijk gelegen t.o.v. centrum,
strand, duinen en openbaar vervoer;
• Woonoppervlakte ca: 184 m².

met 5 slaapkamers, voortuin en patio

3 slaapkamers in het groene hart;

brede achtertuin;

• Woonkamer met open haard

• De erker geeft de living extra woonruimte;

• Gelegen nabij de duinrand;

• Geschikt als Bed & Breakfast

• Het beschikt over een garage achter de

• Garage met verdieping naast de woning;

• Woonopp. 157 m², perceel 160 m²

woning;
• Buitenschilderwerk 2015
• Woonoppervlakte ca. 120 m²,
perceelgrootte 235 m².

• Geheel voorzien van kunststof kozijnen;
• Woonoppervlakte ca. 128 m²,
perceeloppervlakte 251 m².

Sara Roosstraat 15

• Ruime voor- zij- en achtertuin met berging
en achterom;
• Zeer recent onderhoud aan gevels, boei-

• Servicekosten: € 153,= p/mnd;

Brederodestraat 18

maar liefst 6 slaapkamers en 2 badkamers;

Tolweg 29

• Eigen vaste parkeerplaats;

• Oprit voor meerdere auto’s aanwezig;
perceel 198 m ².

Matthijs Molenaarstr. 22

4 slaapkamers;

• Moderne keuken en badkamer;

Haarlemmerstraat 7A

5 slaapkamers;

3-kamerappartement;

• Gelegen in een kindvriendelijke omgeving;

• De woning dient gerenoveerd te worden;

Koninginneweg 29

studio op zolder;

Hogeweg 46A

• Met 3 slaapkamers en een gastenverblijf;

• Zonnige voor- en achtertuin met achterom;
• Parkeerplaats op eigen terrein;

Witte Veld 57

delen zijgevel en schilderwerk buitenzijde;
• Woonoppervlakte ca. 125 m²,
perceelgrootte 268 m².

ONS KANTOOR IS TIJDENS
HET OPEN HUIS GEOPEND.
U BENT WELKOM!

4 slaapkamers;
• Royale living met moderne open keuken
en bijkeuken;
• Fraai aangelegde achtertuin met veranda
en zonneplateaus;
• Parkeren op eigen terrein;
• Woonoppervlakte 172 m².

Louis Davidsstraat 15 • 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234 • www.greevenmakelaardij.nl

BY
DANA PARAMITA
OPENINGSTIJDEN:

WO. T/M VR. 11.00 – 17.30

WWW.TATIATRIA.NL
ORANJESTRAAT 2A
WELKOM BIJ TATI ATRIA, DE LEVERANCIER
VAN FLEXCOLOURS, HËT MERK IN RAAMDECORATIE
MET DE MEESTE KEUS, NIEUWE TECHNIEKEN
EN EEN UITSTEKENDE AFWERKING. MAAK EEN
REIS DOOR DE TIEN KLEURGROEPEN EN ONTDEK
DAARBIJ DE TINTEN EN NUANCES IN ONZE
COLLECTIE. COMBINEER EN CONTRASTEER NAAR
HET BESTE RESULTAAT!
FLEXCOLOURS RAAMDECORATIE WORDT OP MAAT
GEMAAKT UIT EERSTE KLAS COMPONENTEN.
ZO BENT U VERZEKERD VAN MAATWERK, OPTIMALE
KWALITEIT EN EEN PERFECTE AFWERKING.
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ZA. 11.00 – 17.00

FACEBOOK.COM/TATI.ATRIA
ZANDVOORT

RAAMDECORATIE

SHUTTERS

MEUBELSTOFFERING

VOUWGORDIJN
PLISSE & DUETTE
RINGGORDIJN
HORIZONTALE JALOEZIEËN
PLOOIGORDIJN
VERTICALE JALOEZIEËN
PANEELGORDIJN
HOUTEN JALOEZIEËN
ROLGORDIJN
MULTI SHADE

SHUTTERS ZIJN EEN WARE LUST VOOR HET
OOG IN ELK INTERIEUR. EEN EXCLUSIEF EN
TIJDLOOS PRODUCT MET EEN ELEGANTE
UITSTRALING EN EEN GOEDE ZONWERENDE
EN ISOLERENDE WERKING. EEN ABSOLUUT
WAARDE VERHOGENDE INVESTERING WAAR
U JARENLANG PLEZIER VAN ZULT HEBBEN.
BOVENDIEN IS ALLES MAATWERK. U ONTVANGT
HIEROVER DAN OOK DESKUNDIG ADVIES VAN
RMN SHUTTERS TIJDENS HET INMETEN.
TATI ATRIA IS DEALER VAN RMN SHUTTERS DAT
STAAT VOOR KWALITEIT EN GOEDE SERVICE.

(HER)STOFFERING
VOOR BINNEN & BUITEN
KUSSENS OP MAAT
COLLECTIE SIERKUSSENS OP VOORRAAD
VARIATIE IN
STALENBOEKEN
IN STIJL & PRIJS
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Wonen aan een rustieke straat in
het centrum van Zandvoort!
In het kleinschalig appartementen complex, Pandora genaamd, is het heerlijk wonen in de luxe appartementen. Het
gebouw heeft een mediterrane uitstraling en bevat 9 luxe
appartementen, waarvan er inmiddels 5 bewoond zijn.

Residence Pandora in de Poststraat

“Wonen op deze locatie is fantastisch, winkels om de hoek, strand
op loopafstand en het gezellige
Kerkplein met terrasjes en restaurants aan het einde van de
straat”, zeggen de enthousiaste
bewoners.
Tijdens de crisisperiode van de
afgelopen jaren heeft de afbouw
van de laatste 4 appartementen
even stilgelegen, maar inmiddels zijn deze nu ook helemaal
verkoop klaar gemaakt. Om
kennis te maken met de luxe
appartementen wordt er weer
een open huis gehouden op zaterdag 3 oktober, van 11.00 tot
15.00 uur.

De nog beschikbare 3- en 4- kamer appartementen hebben
een woonoppervlak variërend
in grootte van 100 tot 126 m2 en
hebben allen een heerlijk ruim
en zonnig terras waar vanaf het
voorjaar tot en met het najaar genoten kan worden van het buitenleven. Door de vele hoge ramen is er een goede lichtinval in
het appartement. Een uitermate
royale woonkamer met open keuken, riante badkamer met bad,
aparte douche en dubbele wastafel, tweede gasten toilet, technische ruimte met plaats voor
wasmachine en droger, vormen
samen met de ruime entree een
heerlijke woonsituatie. Onder het

gebouw is een berging en een bij
het appartement behorende parkeerplaats. Uiteraard is er een lift
aanwezig die u bereikt via de centrale hal met de video-installatie
en brievenbussen.
De appartementen kunnen nog
geheel naar eigen smaak afgewerkt worden. Zo is het mogelijk
uw eigen keuken uit te zoeken,
mooi sanitair en tegels te laten
plaatsen en zelfs de stijl van de
radiatoren te bepalen. Hiervoor
is een interessant keuzepakket samengesteld. Maar ook de keuze
van het materiaal voor de vloer
(hout, tegels of vloerbedekking),
de kleur van het schilderwerk en
het sausen van de wanden kan
helemaal nog naar eigen idee
worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden om het appartement
woonklaar te maken kunnen door
de verkoper/ontwikkelaar geheel
uitgevoerd worden.
Kortom, zorgeloos overstappen naar een luxe appartement
gelegen in het centrum van
Zandvoort met alle voorzieningen dichtbij. Voor alle informatie bent u van harte welkom op
zaterdag 3 oktober tussen 11.00
en 15.00 uur. Komt deze dag
niet uit, maak dan een afspraak
voor een rondleiding en/of informatief gesprek. Dit kan op elke
dag van de week, dus ook in het
weekend. Bel voor een afspraak
06-2042 4195 of 06-5325 0629.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Dorpsomroeper
Vorige week het artikel met de Dorpsomroeper gelezen. Ik zou daar het volgende willen uitlichten
ten aanzien van het Stads- en Dorpsomroepersconcours. Ten eerste ga ik ervan uit dat wat
de journalist heeft opgeschreven waar is.
Ten tweede wat mankeert er aan ons traditionele visserspak? Dat is en wordt al vanaf 1673
door hard werkende mannen gedragen die toen 10 tot 12 uur zich te pletter wekten op onder
andere de bomschuiten.

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Vanaf het weekend wordt
het storingsgevoeliger
Tot en met het weekend blijven hogedrukgebieden
ons weerbeeld nog in gunstige zin bepalen. Begin deze
week steeg de luchtdruk in Zandvoort tot rond 1040
millibar en lag het accent van het hoog benoorden Nederland. Voorlopig blijft die luchtdruk ook nog hoog
ten noorden van ons en daardoor blijft de wind in de
droge oosthoek zitten.
Wolkenvelden worden nog
steeds afgewisseld met royale
zonnige momenten en de temperaturen daarbij zijn ongeveer
normaal voor eind september.
Tijdens de al langer wordende
nachten kan het afkoelen tot
iets beneden de 10 graden in
de tuin. Overdag komen de
maxima uit op rond 16 graden
op de meer bewolkte momenten tot bijna 19 met meer zon.
De meest oostelijke wind houdt
zich tamelijk kalm met maximaal
zo’n windkracht 4.
We zien het accent van het hogedrukgebied in het weekend
meer richting Oost-Europa uitkomen. Dat is een gunstige ontwikkeling want met een meer
zuidoostelijke stroming kan
dan zelfs even vrij warme lucht
instromen die de middagtemperatuur nog wat verder opstuwt
in Zuid-Kennemerland. Mocht
de zon goed gaan meewerken
op de zaterdag en zondag (?)
kan de temperatuur richting de
20 graden uitkomen. Veel meer
dan 20 graden zit er niet in door
de afwezigheid van echte ‘zuidwarmte’.
Verstoringen in de vorm van regenfronten liggen evenwel op
de loer vanaf zaterdag en op
zondag zou het weer eventueel

Ten derde zou jij daar fier en trots op moeten zijn. Jij moet maling hebben aan de jury en
geen blingbling en kralen moeten dragen of tierlantijntjes. Toen was soberheid een must en wat
is er op tegen om het nu te dragen? Ook nu is er nog soberheid genoeg. Voel je niet te goed.

al kunnen tegenvallen als zo’n
front ons dan net al kan gaan
schampen. Met wat geluk zien
we de eerste regen op maandag
en zelfs die regenperikelen zijn
nog niet helemaal zeker.
Zeer regelmatig geeft de start
van oktober mooi en vaak ook
warm weer. In de kalenderklimatologie is dit dan ook een wederkerig verschijnsel. Goed voorbeeld was 2011 met ook bij ons
zo’n 25 graden. De kans op minder bestendig weer is aanwezig
begin volgende week wanneer
we geleidelijk oceaandepressies
via Engeland zien uitdijen richting het Noordzeegebied. De
kans op regen en buien neemt
dan toe en ook de temperatuur
komt vanzelfsprekend uit op
een minder aangenaam peil.
Of dit een definitieve doorbraak
naar onvervalst herfstweer zal
zijn is op dit moment nog niet
duidelijk.
Mocht de hoge druk boven OostEuropa trouwens voldoende
weerstand bieden begin nieuwe
week, blijft het aan de warme
kant en valt het met de regen
ook mee. Enige onzekerheid dus
thans. Meer weerinfo eventueel
via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

17o

15o

17o

18o

Ten vijfde: blijf in je zelf geloven en zorg er voor dat je ons dorp met verve verdedigt en
uitstraalt, dan komt alles wel goed!

Min

9o

9o

9o

11o

Zon

85%

65%

85%

55%

Uit teleurstelling geschreven:
Teun Vastenhouw (Sjoggertje)

Neerslag 10%

10%

45%

75%

Wind

no. 3

zo. 3

z. 4

Ten vierde, volgens mijn bronnen informatie is Klaas Koper, jouw voorganger in het visserspak,
4x kampioen van Nederland geworden en won hij hier en daar ook nog diverse andere prijzen.
O ja, hij schreef zijn teksten ook zelf.

no. 3
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Onel Windowdressings brengt de winkel bij u thuis!

Onel Windowdressings: Stijlvolle raambekleding voor een fantastisch interieur
Vrijblijvend stijladvies bij u thuis

Breed en diep assortiment

Bezoek ons op Wonen & Design

Een bezoek aan de showroom is niet

Het assortiment van Onel wordt

Bezoek onze stand op

nodig, wij bieden vrijblijvend stijladvies

gekenmerkt door bijzondere stoffen en

de Wonen & Design

aan huis waardoor u de producten

unieke materialen. Elektrische

Beurs 2015 in de Rai

direct in uw eigen interieur kunt

bediening, grote ramen, speciale

Amsterdam tussen 29

bekijken en vergelijken. Maak direct

raamvormen. Onel Windowdressings

september en 4

online een afspraak!

biedt de juiste oplossing.

oktober. Hal 10 - st 45.

Bel voor meer informatie 023 - 532 20 10 of kijk op www.onelwindowdressings.nl
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Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Alles onder ÉÉN dak

JA, IK WIL! Ladiesnight
Op donderdagavond 15 oktober Circus Zandvoort pakt uit met de bekende

www.hcz.nl

Ladies night. De film is deze keer Ja, ik wil!, een hartverwarmende romcom
van regisseur Kees van Nieuwkerk, die eerder verantwoordelijk was voor
Pak van mijn Hart.

www.tandartszandvoort.com

www.fysiozandvoort.nl

Els Langelaan,
fysiotherapeut
Rots in de branding
bij Fysiotherapie Instituut
Zandvoort
Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com

In Ja, ik wil! ontmoeten we Roos (Elise
Schaap), een mooie, leuke, succesvolle
vrouw van begin dertig. Steeds als ze begint te dromen van een huwelijk, wordt
ze gedumpt. En dan wordt ze ook nog
eens uitgenodigd op de bruiloften van
haar exen (o.a. Jeroen Spitzenberger en
Manuel Broekman) en haar beste vriend
(Thomas Cammaert). Om zichzelf niet te
laten kennen, neemt ze haar jongere stagiair Daan (Martijn Lakemeier) mee naar
alle ceremonies. Ze raakt veelvuldig verzeild in gênante situaties en valt prompt
als een blok voor de charmes van een aantrekkelijke arts (Thijs Römer). Men zegt
wel: “Van een bruiloft komt een bruiloft”,
maar is hij de ware Jacob tegen wie ze “Ja,
ik wil!” zal zeggen?

compleet. En omdat het Ladies Night is,
ook nog een tasje vol verrassingen.
Kaarten à € 13,50 zijn te koop aan de kassa in Circus Zandvoort of via www.cinemacircuszandvoort.nl. Verkochte kaarten
worden niet teruggenomen.

De Ladies Night staat garant voor een
gezellige avond uit met vriendinnen,
lekker bijkletsen, filmpje pakken, nog
meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk
een drankje. Want anders is het feest niet

Sydney is een leuke en vriendelijke dame. Ze heeft iets oosters/siamees over
zich met de daarbij behorende miauw; ze is dus een gezellige babbelaar die een
baas zoekt die wel van een praatje houdt. Ze gaat graag naar buiten om de boel
te verkennen dus een huis met een tuin is voor haar een grote wens. Ze heeft
mogelijk last van FORL, dit is een progressieve aandoening van het gebit. Dit
betekend dat zij in de toekomst regelmatig door een dierenarts bekeken moet
worden om te zien hoe het gaat met haar gebit. Het kan zijn dat in de toekomst
haar gehele gebit getrokken moet worden. Omdat dit kostbaar is zoekt Sydney
een baas die dit financieel kan en wil bekostigen.

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Bent u al gevallen voor dit leuke koppie? Kom dan snel eens langs om kennis te
maken met Sydney of een van de andere asiel poezen. Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
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Donna Corbani was vorige week vrijdag het stralende middelpunt in het Zandvoorts
Museum, waar op feestelijke wijze haar tentoonstelling ‘Up and Up! Uplifting Art on the
Upper Floor’ werd geopend. Het bijzondere is dat de expositie is ingericht op de eerste
verdieping van het museum.

Donna Corbani bij een van haar werken

Een prachtige plek met verrassend veel ruimte, waar Donna’s
schilderijen en sculpturen prachtig uitkomen. Daar verwees
ook Gert-Jan Bluijs naar, die als
wethouder van cultuur de tentoonstelling op informele wijze
opende.

Het werk van Donna Corbani
herken je aan de spiraal hoofden. Up and Up verwijst naar
positiviteit, het vinden van licht
in het donker en het focussen
op de mooie dingen in het leven. “Ik hou van vrolijke kunst.
Schilderen is voor mij een

Jazz aan zee werd
‘Salsa aan zee’
Het maandelijkse Jazz aan zee, in café Het Juttertje van
strandpaviljoen Thalassa, was dit keer niet echt een jazzconcert maar meer een ‘Salsa aan zee’. Met onvervalste
Cariben muziek zette Los Motivaciones een geweldige
salsamiddag neer.

feest en dat zie je terug in mijn
werk”, aldus de van oorsprong
Amerikaanse kunstenares. De
vele verschillende kleuren in de
doeken die er hangen stralen die
vrolijkheid ook uit.
Donna Corbani is geboren in

Californië, volgde haar kunstopleiding in New York en werkt
inmiddels al meer dan 20 jaar
in haar atelier in Zandvoort.
Haar schilderijen en sculpturen reizen over de hele wereld. In Nederland heeft zij een
vaste plek in onder andere het
Gemeentemuseum Den Haag
en voor Grolsch heeft zij recent
een kunstzinnig etiket ontworpen voor de export. Ook geeft
zij regelmatig workshops. Zij wil
dat, als er belangstelling voor is,
ook graag in het Zandvoorts
Museum doen. “Dat zou ik heel
leuk vinden”, herhaalt ze vol enthousiasme.
Nu deze tentoonstelling ‘loopt’
is Donna al weer druk bezig
met het volgende project, de
Art Walk Zandvoort die op 3
en 4 oktober wordt gehouden.
De jaarlijkse atelierroute wordt
dit jaar voor het eerst door een
andere groep kunstenaars georganiseerd. Er doen meerdere
Zandvoortse kunstenaars mee
aan de Art Walk, die vijf locaties
omvat die allemaal op wandelafstand van elkaar te bezoeken
zijn van 12.00-17.00 uur. Bij het
Zandvoorts Museum ligt een
folder met de route en de deelnemende kunstenaars.
De tentoonstelling van Donna
Corbani in het Zandvoorts
Museum duurt t/m 31 oktober.
Het museum aan de Swaluëstraat
is van woensdag t/m zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Culture at the Beach
Komende zondag, 4 oktober, kunt u weer genieten van de
combinatie culinair en cultuur. Dan organiseert de Lions
Club Zandvoort, in samenwerking met de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, het zo langzamerhand bekende Culture at the Beach. Een avond vol met culinaire
hoogstandjes en optredens van topkomieken in drie
Zandvoortse strandpaviljoens.

Niemand kon stilstaan op de
vrolijke eilandenmuziek uit het
Caribische gebied en de dansvloer was dan ook meestentijd
helemaal vol. Voor de liefhebbers was helaas de aangekondigde zangeres van Boney M niet
meer bij de groep aangesloten,
maar de vervanging was meer
dan uitstekend te noemen.
Samen met een viertal andere
muzikanten zorgde zij ervoor
dat het een dansfeest werd dat
zijn weerga niet kent, voor jong
en oud.
Organisator Ton Ariesen had deze
salsagroep al eens in Oomstee

Jazz laten optreden, maar de locatie aan het strand, samen met
het schitterende weer, was veel
meer besteed aan deze muziek
die beelden van witte stranden
en wuivende palmbomen voor
de ogen tovert. Echter de groep
schuwde ook enkele bekende
nummers uit het ‘gouwe ouwe’genre niet. Zo kwam ‘good old’
Bob Marley (uit Jamaica uiteraard) even langs met zijn wereldberoemde ‘Stir it up’ dat door de
vooral wat oudere toeschouwer
uit volle borst werd meegezongen. Een geweldig optreden dat
door allen hoog werd gewaardeerd!

U kiest het strandpaviljoen uit
waar u de hele avond verblijft.
Drie artiesten zullen om beurten
bij de strandpaviljoens langskomen voor een spetterend optreden. Culture at the Beach biedt
naast deze unieke optredens een
diner met een 3-gangenmenu
dat ieder paviljoen zelf invult.
Deze dinershow is een geweldig avondje uit voor u, uw gezin,
uw vrienden, kennissen of relaties. Tevens steunt u het goede
doel van Lions Club Zandvoort
dat kinderen in nood helpt: de
stichting Lions Helpen Kinderen.
De presentatie deze avond is in

handen van drie verschillende,
bekende Masters of Ceremonie.
De artiesten die voor u op zullen treden, hebben allemaal hun
strepen al verdiend. De namen
zijn dan ook in de theaterwereld
heel bekend. Kirsten van Teijn,
Begijn Le Bleu en Ronald Snijders
zullen uw lachspieren telkens
aan het werk zetten en daardoor
stevig trainen. Kaarten voor deze
opnieuw unieke avond zijn à € 75
per stuk (drankjes niet inbegrepen) bij de deelnemende strandpaviljoens te verkrijgen: Club
Nautique, PlaZand en Vooges.

Column

Kennisslurpen
Het is geen wanhoop dat mensen drijft, maar juist hoop, liet
Leo Bormans in een interview
weten. Daar zegt hij iets. Hoop
is geluk met opgestroopte mouwen, legt hij uit. Geluk is onze
drijfveer, liefde onze opperste
emotie en hoop de motor van
ons handelen. En daar zit inderdaad veel in. Hoop is wilskracht,
doelen stellen en ernaar handelen. Wanneer je een keuze maakt
in een – op het eerste gezicht
- uitzichtloze situatie bijvoorbeeld maar ook als je topsport
bedrijft waarin je alles geeft. ‘De
nacht zonder zwart’ is de bijna
poëtische beredenering van
Vincent van Gogh over zijn geliefde sterrenhemel schilderijen.
Zo’n simpele gedachte, met zo’n
sterke uitwerking. Om over na
te denken. De wetenschap leert
ons dat er water stroomt op
Mars (tot nu toe was alleen bekend dat er bevroren water lag).
Het blijkt dat de ingewikkelde
wiskundige reeks van Fibonacci
eigenlijk een lange, alledaagse
optelsom laat zien. En dankzij
de nieuwe wereldkampioene
Freediving IM weten we nu dat
het mogelijk is om 4 minuten
en 17 seconden je adem in te
kunnen houden onder water.
Allemaal aan de yoga zou ik
zeggen! Het schijnt aan te leren
te zijn.
We weten iedere dag weer
meer. Dankzij lezen, luisteren,
het nieuws, dankzij praatprogramma’s en social media, door
intelligentie, inzichten, ervaring
of door gevoel. Leren is dagelijkse kost. Een fotografisch
geheugen zou daarbij wenselijk zijn. Iets één keer horen en
het weten. Iets één keer zien
en het nooit meer vergeten.
Boekpagina’s hoofdscannen en
de informatie via een soort van
levende atlas kunnen raadplegen naderhand. Via legio wegen ontvangen we interessante
knowhow. Maar het is overmannend veel wat we toebedeeld
krijgen. Hoe dit op te slaan?
Het lijkt mij heerlijk om alle
kennis op te slurpen die ik om
mij heen ontvang. Gewoon
hup, in het hoofd en uitstallen
maar. Uit welk pannetje trek
ik vandaag mijn gezochte
informatie? In 1,2,3 seconden klaar. Geen ellenlange zoektocht naar gegevens, ik trek gewoon een
hersenkaart.

Mandy Schoorl

Donna Corbani exposeert op ‘hoog niveau’
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Zandkorrels

Verloren op zondag 27/9:
gedraaide zilveren
oorbel met clip.
Omgeving boulevard/
strand/centrum.
Indien gevonden
graag bellen met
5712299.
....................................................
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
Zomerhuis te huur
aangeboden.
Per direct.
Geschikt voor
1 werkend persoon.
Omgeving NS station.
2 kamers,
separate keuken.
Incl. GWL+wifi.
Interesse? Bel 0627525371
....................................................
Tuinman gezocht
Snoeien en schonen
Tel. 06-54371016

vrijdag 2 oktober
voedingsworkshop
door Annette ter Heijden.
Thema: Voeding en
darmen, hoe regel
je dat goed?
Zij stelt dan graag
haar nieuwste kenniskookboek “ProefjeRoots”
aan u voor.
Aanvang 19.30 uur,
entree € 7,50.
Adres: Beauty Beachclub,
Burg. Engelbertsstraat 96.
Bel voor afspraak:
5716511 of mail: info@
gezondheidaanzee.nl
....................................................
Te huur: kamer
met keuken,
gebr. van badkamer.
TV met box, wifi.
Incl. schoonmaak
en beddengoed.
Inschr. mogelijk.
Parkeerkaart aanwezig.
Roken toegestaan.
€ 160 per week,
hele jaar door.
Betaling per week.
Zeestraat 58.
Tel. 06-50426295
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754

Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Te koop aangeboden:
GARAGEBOX
Trompstraat. Inl.
06-53356984
....................................................
Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

Schuuropruiming:
Dru gaskachel
8.3 kW € 75.
Meastro matzwart
’04 damesfiets goudgele
Gazelle terugtraprem,
frame 54 cm € 150.
Omafiets voor leeftijd
7-12 jaar € 60.
Stationfiets € 60.
Herenfiets
terugtraprem € 90.
Jongensfiets Gazelle
26 inch € 125.
Tel. 06-37151521
....................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Super-de-luxe
zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
....................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 160 per maand
06-53256274

in beveiligde
parkeerkelder
Informeer eens
naar onze

7,50

10,00

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
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OOK UW
ADVERTENTIE
ParkeerPlaaTs
IN DEZE KRANT?
Te koop / te huur:

ZAKELIJK

Particuliere zandkorrel

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

PARTICULIER

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
....................................................

Informatie: 023-5714165
ingrid@zandvoortsecourant.nl

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Zakelijke zandkorrel

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
....................................................

Ingrid Muller: 06-24530167

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................

in het
centrum van Zandvoort
advertentiemogelijkheden

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en
rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk, badkamers
en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

Te huur: kamer/studio
in het centrum
van Zandvoort.
Vanaf oktober t/m april.
All Incl.
Tel. 023-5719541
....................................................
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Zaterdag 3 oktober organiseert het Zandvoortse koor The
Beach Pop Singers alweer voor de 9e keer de jaarlijkse
Korendag. De Korendag is overal in het land in de wereld
van de amateurkoren bekend. In Zandvoort is de dag zelfs
‘Evenement van het jaar 2010’ geworden.

“Voor dit jaar waren wij er snel uit
wat het thema zou moeten worden: ‘The Beatles vs The Stones’.
Waarom? Niet alleen omdat wij
toch wel een beetje nostalgisch

zijn en met deze muziek terugkijken op een geweldige jeugd,
maar ook omdat wij het ons eens
wat makkelijker wilden maken
met het kiezen van de juiste en

leukste muziek voor dit thema.
Ach, met The Beatles en The
Stones en met zoveel hits en zo
een gevarieerd aanbod, komt
dat natuurlijk helemaal goed”,
zegt woordvoerster Marjo van
der Linden.
“Het is voor ons altijd erg leuk als
wij de inschrijving openen, want
dan stromen werkelijk de aanvragen binnen. Soms wel meer dan
60. Helaas kunnen niet alle koren
meedoen want we hebben maar
plaats voor 22 koren, en dus loten wij. Altijd een spannend moment, maar zo heeft ieder koor
gelijke kansen om een keer mee
te doen. Op die manier ontstaat
er een aanbod van verschillende
soorten koren uit het hele land.
Van Limburg tot Zeeland en van
Groningen tot Noord-Holland.
Klassieke koren, popkoren, kleine en grote koren, zij komen
naar ons dorp en maken van
Korendag een geweldig succes.”
Korendag begint komende zaterdag om 10.30 uur met een

leuke opening. Na een dag vol
optredens, wordt het programma ongeveer om 22.00 uur afgesloten. De spetterende afsluiting
wordt traditiegetrouw verzorgd
door The Beach Pop Singers met
een spetterende finale. “Elk jaar
doen wij dit samen met een
ander koor. Dit jaar is dat het
koor Himonos uit Hillegom, dat
al eens een optreden geheel in
Beatles stijl verzorgd heeft”, sluit
Van der Linden af.
Korendag wordt georganiseerd
in de Protestantse kerk aan het
Kerkplein. Een hele dag vol gezelligheid, muziek en bezienswaardigheden. Want ook een
afvaardiging van het wereldberoemde Beatlesmuseum, met
eigenaar Azing Moltmaker, zal
act de présence geven. Iedereen
is welkom om te genieten genieten van mooie optredens
en een lekker kopje koffie, met
zelfgemaakte appeltaart. U kunt
komen en gaan wanneer u maar
wilt want de entree is zoals altijd
geheel gratis.

Koken met passie pakt verkeerd uit
Dorpsgenoot Walter de Vrede plaatste een paar maanden terug een Zandkorrel in de
Zandvoortse Courant. Hij was op zoek naar een Bourgondische metgezel om samen te
gaan koken met als doel: de passie voor het koken wekelijks te delen. Zijn wens om een
gelijkgestemde levensgenieter te ontmoeten werd na een vervolgafspraak op een pijnlijke manier abrupt verbroken. De Vrede wil, als waarschuwing, zijn ervaring vertellen:
immers hij is blij gemaakt met een dooie mus en dat is zeer pijnlijk.

Walter de Vrede

door Nel Kerkman

Om kennis te maken met Walter
de Vrede bezocht ik hem in zijn
appartement van het Uniongebouw op het terrein van
Nieuw Unicum. De cliënten die
daar wonen zijn maximaal zelfstandig. Ze voeren zelf de regie
over hun leven en krijgen op
sommige fronten zorg en onder-

steuning. Walter woont na een
CVA al zes jaar in Nieuw Unicum
waarvan de laatste drie jaar in
het Union-gebouw. Tijdens zijn
werkzame leven is hij 25 jaar docent expressievakken geweest in
het voortgezet onderwijs. Veder
gaf hij Nederlands aan vluchtelingen en met een van hen heeft
hij nog goed contact. Zijn favoriete hobby is koken en niets is

gezelliger dan als je dat samen
zou kunnen doen. Soms nodigt
hij een medebewoner uit maar
om zijn sociale grenzen te verleggen besloot hij om via een
advertentie een ‘medekookster’
te vinden.
Op zijn advertentie reageerde
een geïnteresseerde vrouwspersoon. Walter was blij verrast

en had er erg veel zin in om
zijn passie met haar te kunnen
delen. Des te groter was zijn
teleurstelling toen, na de kennismaking op neutraal terrein en het vaststellen van een
menu en een vervolgdatum,
de afspraak op een zeer kwetsende manier werd afgezegd.
In plaats van hem persoonlijk
af te bellen werd de afmelding
telefonisch via de verzorging
gedaan. De reden waarom
de afspraak niet persoonlijk
werd gegeven was: “Omdat
het zo een aardige man is.”
Onpersoonlijker en kwetsender
kan het niet!
Tijdens ons gesprek merkte ik
dat de klap erg hard was aangekomen bij de Vrede. Vooral de
onverschillige houding van de
dame in kwestie raakt hem diep
want “zo ga je toch niet om met
jouw medemens” is zijn stelling.
Om het verhaal van de mevrouw
zelf te horen belde Walter haar
later nog op, echter zonder resultaat. De ‘dame’ zweeg in alle talen. Maar ondanks zijn boosheid
en teleurstelling blijft hij trouw
aan zijn motto ‘Carpe diem’ en
wie weet komt zijn wens ooit
uit. Sommige personen begrijpen het niet, maar u bent in ieder
geval gewaarschuwd: ook mensen met een beperking hebben
gevoelens.

Column

De mens
achter
de patiënt
Vandaag was op internet te
lezen dat het aantal ouderen
dat terechtkomt bij de posten voor spoedeisende hulp
(SEH) van ziekenhuizen fors
toeneemt. Op zich is dat een
logische reactie op de vergrijzing waar we mee te maken
hebben in Nederland. Maar
natuurlijk rijst ook meteen de
vraag, heeft dit met het nieuwe overheidsbeleid te maken?
Mensen moeten langer thuis
blijven wonen, er wordt beroep gedaan op hun zelfredzaamheid en op hun sociale
netwerk.
Waarom komen deze ouderen
op de spoedeisende hulp terecht? Vaak gaat het om valincidenten of long- of hartproblemen. Vervolgens pakken
de specialisten het gedeelte
van hun vakgebied op en als
de patiënt ‘gezond’ verklaard
wordt, kan hij weer naar huis.
Doordat de specialist alleen
naar het probleem op zijn eigen vakgebied kijkt, wordt het
complete plaatje, de situatie
rondom de patiënt, over het
hoofd gezien. Bovendien kijkt
de specialist naar de medische kwaal en vaak niet naar
de mens achter de patiënt en
zijn of haar sociale situatie.
Het kan natuurlijk heel goed
zijn dat een val of ander incident juist het gevolg is van
de persoonlijke situatie van
de patiënt.
En juist hier is nu een rol weggelegd voor de huisarts en
wijkverpleegkundige. Samen
vormen zij een belangrijke,
makkelijk toegankelijke voorziening in de buurt en zijn
zij het eerste aanspreekpunt
voor alle patiënten.
Wijkverpleegkundigen maken deel uit van zogenaamde
sociale wijkteams. Zij kunnen
signaleren of er mensen in de
wijk zijn die hulp nodig hebben. En dat is nodig, want we
merken dat mensen vaak zelf
niet aan de bel trekken als ze
hulp nodig hebben. De wijkverpleegkundige bekijkt hierbij niet alleen het medische
aspect, maar ook het
sociale aspect van de
patiënt. De wijkverpleegkundige kijkt
naar het hele plaatje,
de mens achter de
patiënt.

Saskia Moulijn

Korendag staat komend weekend in teken van
The Beatles versus The Rolling Stones
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 40 - 2015
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 39 en
de verdere in week 39 door het college genomen besluiten
zijn in week 40 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Geheimhouding persoonsgegevens
De gemeente Zandvoort heeft een basisadministratie van
haar inwoners. In deze administratie staat informatie over
uw adres, een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen.
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt voor alle persoonsgegevens in
de gemeentelijke basisregistratie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt
alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het
zelf geheimhouding aanvragen.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk
In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.
Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met
een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de
gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het
kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente
om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure
wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u
eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens
verstrekt.

Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de werkeenheid Burgerzaken van de gemeente
Zandvoort. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom
u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Als u binnen de gemeente verhuist waar u geheimhouding
heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn
gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente
dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.
Voor meer informatie: www.zandvoort.nl

Klein Chemisch Afval
Op zaterdag 3 oktober 2015 haalt de ecocar weer Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur.
U kunt alleen op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur
Klein Chemisch Afval naar de Remise brengen. U kunt KCA
ook kwijt bij winkeliers met een KCA-container.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Kamerlingh Onnesstraat, tijdelijke opslag van strandhuisjes, verzonden 18 september 2015, 2015VV-136
• Mr. Troelstrastraat 31, kappen van 2 bomen, verzonden
18 september 2015, 2015-VV-144
• Lorenzstraat 306, kappen van 2 bomen, verzonden 18
september 2015, 2015-VV-146

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Schelpenplein 5, aanbrengen van balkon/dakterras, verzonden 22 september 2015, 2015-VV-127
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Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van
het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning verleend
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Het aanleggen en in gebruik nemen van een fietspad met
bijbehorende voorzieningen en het kappen van bomen,
Amsterdamse Waterleidingduinen tussen de Vogelenzangseweg in Vogelenzang en de Zandvoortselaan in
Zandvoort, verzonden 25 september 2015, 2015-VV-017.
Voor omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar
beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. De beroepstermijn van zes weken begint hierdoor de dag na publicatie van
de verleende vergunning.Indien het geen vergunning betreft is
dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
beroepschrift.

Ontwerp-omgevingsvergunning / ontwerp-verklaringen
van geen bedenkingen ten behoeve van de aanleg
de natuurbrug Duinpoort over de spoorlijn HaarlemZandvoort.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
en de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen project.

Verklaringen van geen bedenkingen

Voor het project is de volgende ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen afgegeven:
• Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de Gemeenteraad van Zandvoort d.d. 22 september 2015 in verband
met het afwijken van bestemmingsplan “Strand en Duin”.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang
van 2 oktober 2015 tot en met 13 november 2015 tijdens de
openingstijden ter inzage bij:
• De centrale balie van het raadhuis van Zandvoort, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Geopend zonder afspraak op
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Voor eventuele vragen kan telefonisch of via de balie een afspraak worden gemaakt.
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is tevens te raadplegen op de landelijke voorziening:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de termijn van de
ter inzagelegging kan door een ieder zowel mondeling als
schriftelijk zienswijzen over het ontwerp-besluit en/of de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen naar voren worden
gebracht. In ieder geval dient in een zienswijze onderbouwd
te worden op welke onderdelen van het ontwerp-besluit en/of
de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen het betrekking heeft. Alleen degenen die zienswijzen hebben ingediend,
staat nadat het besluit op de aanvraag genomen is, de mogelijkheid van beroep open. Indien u schriftelijk een zienswijze naar voren wenst te brengen, dan kunt u deze richten aan
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. Voor mondelinge reacties
kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
telefonisch contact opnemen met de heer M. de Vries of de
heer K. Mahi van de afdeling Ontwikkeling en Beheer via het
algemene telefoonnummer 14-023.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen
op www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Het project
De aanvraag om een omgevingsvergunning (geregistreerd
als 2015-VV-106) is ingediend door ProRail B.V. voor de volgende activiteiten:
• Het afwijken van het bestemmingsplan wegens strijdig
gebruik. In het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering is ProRail voornemens een natuurbrug, Duinpoort genaamd, over de spoorlijn Haarlem-Zandvoort
(nabij Duinpieperpad en Middenduinweg) aan te leggen
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Door de aanleg van drie natuurbruggen, waar Duinpoort er één van is,
ontstaat een aaneengesloten duingebied van ruim 7.000
hectare voor planten en diersoorten. Met de natuurbruggen wordt de versnippering hersteld die is veroorzaakt
door de aanleg van wegen en spoorlijn. De natuurbrug
Duinpoort valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Strand en Duin”. De aanleg van voormeld natuurbrug
is in strijd met de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandagen woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur –
11.30 uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor p ublieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Puttingwedstrijd bewoners Nieuw Unicum
Vorige week heeft het bestuur van de Kennemer Golf & Country Club (KG&CC) het stokje
van Open Golf Zandvoort overgenomen. Vijf jaar lang konden de bewoners van Nieuw Unicum zich op die baan met elkaar meten in een onderdeel van de edele golfsport: het putten. Volgens een kenner, en vrijwilliger van de thuisclub, een van de moeilijkste onderdelen van de sport. Nu werd dat op de prachtige baan van de KG&CC, waar onlangs nog het
KLM Open gespeeld werd, gedaan.

Het sociaal-materieel
spreekuur
“De vragen zijn heel divers,
dat maakt het juist zo leuk”
Maatschappelijk dienstverlener Claudia Heijns werkt drie
dagen in de week in Zandvoort voor de begeleiding
van inwoners, jong en oud. Verder heeft ze elke donderdag
tussen 9 en 10.30 uur spreekuur in wijkcentrum OOK.
Elk spreekuur kunnen er zes mensen terecht bij Claudia “En
die mensen hebben heel verschillende vragen. Veel vragen

Spelers en begeleiders voor het clubhuis vereeuwigd

Een tiental deelnemers hadden
zich bij de organisatie gemeld.
Zij kregen allemaal minimaal
één begeleider mee en konden
de strijd op een van de putting greens van de KG&CC met

elkaar aangaan. Hier werd
fanatiek geprobeerd de bal
in zo min mogelijk slagen in
de hole te doen belanden en
dat bleek niet echt gemakkelijk. De spelers hadden een ge-

weldige dag en konden na afloop stuk voor stuk zeggen: “Ik
heb op de KG&CC gespeeld”!
En dat kan lang niet iedere
beoefenaar van het spelletje
zeggen!

Scholieren maken kennis met yoga

gaan over formulieren en brieven die men niet snapt of over
het contact met instanties dat niet soepel verloopt. Ook
schrijf ik bezwaarschriften en help mensen met het aanvragen
van voorzieningen.” Al met al is het sociaal-materieel
spreekuur redelijk druk. Dat komt ook door de verhuizing
van diensten van de gemeente Zandvoort naar Haarlem
en door de veranderde wetgeving sinds 1 januari 2015.
”Waarom mensen bij het spreekuur moeten zijn? Omdat
we kennis hebben van de sociale kaart en vooral van allerlei

Alle groepen van OBS Hannie Schaft zijn in de komende periode uitgenodigd door Danielle Liauw, eigenaresse van de
pas geopende hot yoga studio Daandasana Yoga, om kennis te maken met yoga.

Leerlingen Hannie Schaft krijgen yogales

Groep 8 was vorige week al de
gelukkige. Nadat ze in de ochtend wat zenuwachtig en gespannen de school binnenkwamen, vanwege de te maken NIO,

zo Zen gingen ze in de middag
de school weer uit.
De zonnegroet ging de kinderen
na een warming up goed af. Al

snel gaven ze zich over aan de
ontspannende oefening, al liggende op een matje met een geluksmuntje op het voorhoofd. De
instructrice Monique Christiaans
nam de kinderen mee in een verhaal, die sommige kinderen zelfs
zo midden op de dag bijna in
slaap liet vallen. Met deze nieuwe
ervaring kwamen ze enthousiast
terug op school. “Ik ben helemaal
uitgerust nu” en “ik wist niet dat
yoga zo leuk was” klonk het. Yoga
is goed voor veel kinderen op allerlei gebieden, denk hierbij alleen al aan de motorische ontwikkeling, bewustwording van het
eigen lichaam, concentratievermogen en het leren ontspannen.
De schoolleiding kijkt uit naar
de yoga-sessies die nog volgen,
met de allerkleinsten tot en met
groep 7. Zij zullen vast net zo’n
ontspannen ervaring opdoen.

Kinderkledingverkoop bij Pippeloentje
Afscheid nemen van de zomer is altijd moeilijk, maar toch
is inmiddels de herfst in aantocht en zullen de maillots en
winterjassen weer opgezocht moeten worden. Oktober
is de tijd waarop menige kledingkast eens goed bekeken

En samen passen is enorm gezellig. Want ook in de grootste
kindermaten is er volop keuze”, aldus organisator Relinde
Adegeest.

instanties, en omdat we op de hoogte zijn van wet- en
regelgeving. Daarin verdwalen mensen vaak en ik weet daarin
wel de weg. Ook juridische kwesties pakken we op.” Soms
ligt er achter de praktische vraag een ander probleem.
Dan blijken er ook andere zaken te spelen, zoals verslaving,
of geweld, of een slechte relatie. “Ook als dat het geval is, kan
men bij ons terecht. Het spreekuur is vaak het eerste contact.
Soms maak ik ook afspraken buiten het spreekuur om, als ik
vermoed dat meer tijd nodig is. Of ik mijn werk leuk vind?
Heel leuk! Ik houd van het praktische, van het regelen en ik
vind het leuk om contact te leggen met allerlei instanties.
En vooral geniet ik van de opluchting van mensen als er iets
geregeld is.”
Kontext is bereikbaar via het telefonisch spreekuur
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
9.00 tot 10.00 uur, telefoon (023) 543 32 03 en via het
inloopspreekuur op donderdag van 9.00 tot 10.30 uur.
“Maar natuurlijk komen we ook bij mensen thuis.”

Kontext, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Wijksteunpunt OOK Zandvoort (achterzijde)
Flemingstraat 9, Zandvoort | Telefoon 023 - 5433203
Zandvoort@kontext.nl

wordt: wat moet er nog aangeschaft worden voor de komende winter?
Voor een nieuwe en toch voordelige ‘winteroutfit’ voor uw kind
bent u aankomende zondagmiddag 4 oktober weer welkom bij
de traditionele halfjaarlijkse kinderkledingverkoop op kinder-

dagverblijf Pippeloentje. “Veel
vaste klanten wachten er al op,
want er is een ruime keus aan
nieuwe kinderkleding van bekende populaire merken voor
tenminste de helft van de prijs.

Loopt u zondag tussen 12.00
en 16.00 uur gerust even binnen bij kinderdagverblijf
Pippeloentje, Burgemeester
Nawijnlaan 101 (aan de achterkant van het “Huis in het
Kostverloren”). De koffie en
limonade staan klaar!
25

Avond voor topsporttalenten
In Heemstede en Zandvoort zijn zo’n 25 topsporttalenten met een talentenstatus woonachtig. In 12 takken van sport zijn zij actief, waarvan hockey met 7 talenten de meest
voorkomende sport is. De gemeente Zandvoort en Sportservice Heemstede-Zandvoort
vinden het belangrijk om de talenten te ondersteunen bij hun sportbeoefening. Daarom

Hardlopen

Hardlopers door
Zandvoort Noord

wordt hen op donderdag 8 oktober een thema avond aangeboden over voeding voor
topsporters. Ook talenten uit Heemstede zijn welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Halve van Haarlem

Afgelopen zondag trotseerden
een kleine 4000 hardlopers de
nazomerzon tijdens ‘De Halve
van Haarlem’. Traditiegetrouw
lopen de deelnemers van
deze afstand gedeeltelijk door
Zandvoort. Vanaf de Zeeweg
liepen de hardlopers via de

Jeugdsport

Topsporttalentenavond

Tijdens de diverse Sportcafés
in beide gemeenten bracht
Spor tser vice Heemstede Zandvoort de talenten al samen.
Sportservice merkte dat het leerzaam was om de talenten met
elkaar in contact te brengen en
van elkaar te leren. Vandaar dat
het initiatief werd genomen tot
de thema avonden.
Samen met het Olympisch
Netwerk Noord-Holland worden er in de toekomst nog een

duinen naar de Keesomstraat,
om vervolgens het Visserspad
richting Haarlem te nemen. De
winnaar van de mannen was de
fotograaf te snel, maar de snelste
Keniaanse vrouw, Gladys Jeruto
Cheboi, is wel op de gevoelige
plaat vastgelegd.

aantal thema-avonden georganiseerd. Elke keer staat er een
ander thema op de agenda,
waarbij de talenten ook zelf
kunnen aangeven waar hun
interesse naar uitgaat. Dat kan
bijvoorbeeld sponsoring, sportpsychologie of omgaan met de
media zijn.

Aanmelden voor sportvoedingsbijeenkomst
De thema avond over sportvoeding is gepland op donderdag 8

oktober, van half 8 tot 9 uur. Als
gastspreker is Steffanie Caspers
van sportvoedingsadviesbureau Feel Good uitgenodigd. Zij
weet alles over goede voeding
voor sporters. De avond wordt
georganiseerd op het kantoor
van Sportservice HeemstedeZandvoort in het Louis Davids
Care in Zandvoort. Ook ouders
zijn van harte welkom. Deelname
is gratis. Aanmelden kan via
hhabers@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Bijzondere sporten tijdens
JeugdVakantieSportWeek
In de herfstvakantie is het weer zover: de zevende JeugdVakantieSportWeek in Zandvoort. Van 17 t/m 24 oktober organiseren Sportservice Heemstede-Zandvoort en de gemeente
Zandvoort in samenwerking met verschillende Zandvoortse
verenigingen en andere sportaanbieders een aantal leuke
sportclinics.

Hockey

Lastige wedstrijd voor de hockeydames
De wedstrijd tegen FIT in Amsterdam bleek een lastige te
zijn voor de Zandvoortse dames van ZHC. Er werd op een
waterveld gespeeld, iets wat de meeste speelsters van
het team niet gewend zijn. Daarnaast kon ZHC vanaf de
tweede helft slechts over 11 spelers beschikken en kon
dus niet wisselen. “Toch wilden we ervoor gaan om weer
een overwinning te behalen”, zei Julia Buchel na afloop.
ZHC kreeg al vroeg in de wedstrijd een strafcorner tegen.
Helaas wist de thuisclub deze
te verzilveren en daarmee kwamen de Zandvoortse dames al
snel 1-0 achter. “Gelukkig kregen
wij even later ook een strafcorner. Deze werd gescoord door
Melanie Franse en kwam de
stand weer op gelijke hoogte. We
gingen door met aanvallen, en
we werden steeds beter. Omdat
FIT een overtreding maakte in de
cirkel, kregen wij een strafpush
(penalty, red.). Deze buitenkans
werd prima dankbaar afgemaakt
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door Marsja van Marle, en daarmee kwamen wij ineens 1-2 voor
te staan”, aldus Buchel.
“Het ging lange tijd heel goed,
en Tanya Vriesema kon zelfs nog
voor de rust de 1-3 maken, althans dat dachten wij. Want om
onverklaarbare reden werd dit
doelpunt afgekeurd. Dus helaas
bleef het 1-2”, gaat ze verder.
Tanya en Elise Vriesema moesten helaas in de rust weg, en dat
bleek een behoorlijke aderlating
voor ZHC. “Daarom moesten wij
de tweede helft uitspelen zon-

der wisselspelers”, zegt Buchel.
FIT had dat duidelijk in de gaten
en zette Zandvoort meteen onder grote druk. Tot overmaat van
ramp kreeg FIT ook nog eens een
strafpush. De Zandvoortse doelvrouw Noor Kapteijn kon deze
helaas niet tegenhouden, en zo
werd het weer 2-2.
Niet veel later wist FIT nogmaals te scoren, met de 3-2 als
gevolg. Hierna kreeg een dame
van Zandvoort een rode kaart,
waardoor zij verder moesten met
10 speelsters. “We hebben er vervolgens alles aan gedaan om de
3-3 nog te maken, en we kregen
ook zeker nog wat kansen, maar
het is niet gelukt. We hebben dus
helaas verloren met 3-2”, aldus
een teleurgestelde Julia Buchel.
Zondag spelen de dames
om 12.30 uur thuis tegen
Hoevelaken.

Gevarieerde sporten in Jeugd Vakantie Sportweek

Kinderen uit groep 3 t/m 8 en ouders kunnen zich hier vanaf nu
voor inschrijven via www.sportserviceheemstedezandvoort.
nl! Dit jaar staan er wederom
bijzondere, nog niet eerder in
Zandvoort aangeboden sporten,
op de planning.

Voor ieder wat wils!
Het aanbod tijdens de JeugdVakantieSportWeek bestaat uit archery tag (een combinatie tussen
boogschieten, paintball en trefbal), bowlen, footgolf en midgetgolf. Voor een ieder is er wat wils!
De activiteiten vinden verspreid
door Zandvoort plaats. Kort na het

openen van de inschrijving waren
er al 50 aanmeldingen binnen.
De JeugdVakantieSportWeek
is een uitgelezen mogelijkheid
om kennis te maken met sporten
die je normaal gesproken niet zo
snel zult doen. Het gaat er in de
sportweek ook om dat de leerlingen een bepaalde basiskennis zullen krijgen, waardoor ze
aan het eind van de clinic zelf de
sport kunnen beoefenen, met
genoeg kennis over de spelregels en technieken. Verder zijn
het natuurlijk fantastische activiteiten om de vakantie op een
sportieve manier door te komen.
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Voetbal

Handbal

Zandvoort geeft weer thuiswedstrijd weg

Fidelitas te sterk voor ZSC

De wedstrijd die SV Zandvoort afgelopen zaterdag op eigen veld speelde, was een hele belangrijke. Tegenstander
VVC uit Nieuw-Vennep stond op gelijke hoogte met de
Zandvoorters op de tweede plaats. Winst was dus eigenlijk noodzakelijk om aansluiting met koploper Buitenveldert te behouden. Door een late 2-2 is dat mislukt en zakken beide teams naar een gedeelde vierde plaats.

Maurice Moll was zaterdag een lastpak voor zijn tegenstanders

Zandvoort begon voortvarend,
al in de zesde minuut kon Paul
van der Oord de Vennepse doelman het nakijken geven. In plaats
van dat de Zandvoortse spelers
deze snelle goal aangrepen om
meer dadendrang te tonen, werd

er achteruit gevoetbald waardoor VVC steeds sterker werd.
Bekwaam keeperswerk, met
het broodnodige geluk dat een
keeper moet hebben, zorgde er
echter voor dat de 1-0 tot ver in
de tweede helft bleef staan.

Vanaf de start van die tweede
helft was het eigenlijk alleen maar
VVC dat de klok sloeg. De verwachte gelijkmaker kwam in de
64e minuut. Een kleine tien minuten later kon de bij SV Zandvoort
teruggekeerde Boy Visser zijn
kwaliteiten laten zien. Een min of
meer mislukt schot, na een strakke voorzet van Misha Hormeño,
rolde langs de Vennepse goalie,
2-1. Met nog vijf minuten te gaan
kon VVC, na opnieuw een verdedigende blunder, de gelijkmaker
aantekenen en was de resterende tijd te kort om nogmaals tot
scoren te komen. SV Zandvoort
verloor weer twee punten in een
thuiswedstrijd. Komende zaterdag speelt SV Zandvoort uit bij
de nieuwe nummer drie van de
ranglijst, Jos/Watergraafsmeer,
dat zaterdag met 0-2 won bij SCW.
Overige uitslagen West I, 3e
klasse B: Vlug en Vaardig – ZSGO/
WMS: 1-1; KHFC – IJmuiden:
1-1; Arsenal ASV – Blauw-Wit/
Beursbengels: 1-0; De Brug –
CTO ’70: 1-4 en Stormvogels –
Buitenveldert werd 2-5.

Basketbal

Gemakkelijke overwinning Lions heren
Het herenteam van The Lions heeft zaterdagavond in
de eigen Korver Sporthal op niet mis te verstane wijze
getoond dat er maar één titelkandidaat in de 4e klasse
is: The Lions. In een aantrekkelijke wedstrijd werd het
Heemskerkse Mapleleaves naar een grote nederlaag gespeeld. Na vier keer tien minuten was de eindstand 82-38
in Zandvoorts voordeel.

Verdedigende actie van Ron v.d. Meij

Het is al de tweede grote overwinning van de Zandvoortse
basketballers. Vorige week
zaterdag in Enkhuizen tegen
de plaatselijke basketbalclub
kwamen onze plaatsgenoten
ook al tot een grote overwinning. Toen werd het 46-89. Deze
mooie overwinningen hebben
alles te maken met het nieuwe
team dat voor promotie moet

gaan zorgen. Ron v.d. Meij,
Robert ten Pierik en Sander
Verboom zijn terug van een
sabbatical jaar en zijn fris en
fruitig van start gegaan in het
nieuwe seizoen. Deze geroutineerde spelers worden gesteund
door de lange Niels Crabbendam, talent Jaap v.d. Meij, de
routine van Erwin Kettmann, het
solide spel van Peter Sterker en

Wiebe de Jong en dat alles
ondersteund door de heerlijke
passes en snelheid van Jaap
Jongbloed. Zo moet Lions in
twee jaar proberen om hoger
op te komen en de Zandvoortse
jeugd, die naar verenigingen
buiten Zandvoort verhuisde,
een plaats te bieden in de Rayon
klasse. Zij willen graag terugkomen maar daar is promotie een
‘must’ voor.
Zaterdagavond was het spel
van Lions dermate goed dat
een grote voorsprong snel
werd opgebouwd. Na 27-8 aan
het einde van het eerste kwart,
werd bij 47-16 de basketwisseling bereikt. Daarna zakte het
peil van Zandvoort wat af, het
resultaat van het derde kwart
was een schamele 8-10. “Het
ging zo gemakkelijk dat ik mijn
concentratie in het derde kwart
verloor”, zei topscorer met 31
punten Crabbendam na afloop.
Die concentratie was in het vierde kwart (27-12) weer helemaal
terug bij de spelers van Lions,
en dat met het grootste gemak.
Lions speelt zaterdag in Hoorn
tegen De Hoppers. Topscorers
Lions: Niels Crabbendam 31 en
Ron v.d. Meij 21 punten.

De handbaldames van ZSC hebben zondag een ontluisterende nederlaag op eigen veld geleden. Het Amersfoortse Fidelitas, dat het vorige buitenseizoen nog 1e klas
speelde, won gemakkelijk met 11-18. Hoewel de uitslag
het niet echt aangeeft, kwam Zandvoort er helaas in het
geheel niet aan te pas.

Noëlle Vos wordt afgestopt

Het begin van de wedstrijd ging
tot 3-3 nog gelijk op maar daar
waar de dames uit de ‘Keistad’
in een gestaag tempo bleven
scoren, kwamen onze dorpsgenoten twee verschillende maar
o zo sterke doelvrouwen tegen.
Toen de eerste na de rust werd
vervangen door de tweede, bleef
het niveau gelijk. Bijna iedere bal
werd uit het doel gewerkt. Mede
geholpen door een niet zo denderende arbiter, werd uiteindelijk de eindstand in het voordeel
van Fideltas bereikt. Natuurlijk
zijn er ook redenen aan te dragen waarom het bij ZSC niet echt
klopte. Het gemis aan een coach
liet zich voelen. Er was geen drei-

ging en de verdediging van de
Amersfoortse dames had het
daarom vrij gemakkelijk. Als er
al een Zandvoortse aanval was,
stonden de beide doelvrouwen
hun ‘mannetje’. “een wedstrijd
om snel te vergeten zei een
speelster van ZSC, dat een aantal
dragende speelsters miste.
Scores ZSC: Lucia Singer - v.d. Drift
en Noëlle Vos ieder 4 en Naomi
Kaspers, Laura Koning en Romena
Daniëls scoorden ieder één doelpunt. Komende zondag spelen
de Zandvoortse dames weer een
thuisveldstrijd. Om 11.00 uur is
dan ASV (uit Ankeveen) te gast in
sportpark Duintjesveld.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
ABC en meer
Administratiekantoor K. Willemse
AG architecten BNA bv
Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwkundig Tekenburo 1 lijn
C. Roseleur
Café Neuf
Cense Makelaars
Circus Zandvoort
Crème Fresh
Direct Account B.V.
Dorpsomroeper Gerard Kuijper
Dorsman Assurantiën
Greeven Makelaardij
Groenestein & Schouten
H. Willemse Elektrotechniek
Heintje Dekbed
Het Pakhuis
Huizenstede Makelaardij
Jos Mesman Timmer- en
onderhoudsbedrijf
Kaashuis Tromp

Koene Cleaning Service
Kontext
L. Paap medische hulpmiddelen
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
Onel Windowdressings
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Rabbel Lunchroom
Remo de Biase architecten
Schildersbedrijf Nijkamp
Sea Optiek
Seven For Life/Geusebroek
Hypotheken
Shantykoren festival
Sincerus Financiele Diensten
SKiP
Springtij architecten
Stichting Pluspunt Zandvoort
Stichting ZEP
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen PlaZand
Strandpaviljoen Thalassa
Tati Atria
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort
Zorgbalans
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OPEN HUIS

ZATERDAG AANSTAANDE
11.00 - 15.00
www.censemakelaars.nl - 023 - 5 715 715

OPEN HUIS

OPEN HUIS

OPEN HUIS
•
•
•
•

3-kamer HOEKappartement op de 1e verdieping
Woonkamer, open keuken en ruim balkon zuidoost
2 slaapkamers, eigen parkeerplaats en berging
Kleinschalig complex met lift, woonoppervlakte ca 90 m2

•
•
•
•

Emmaweg 7 Zandvoort

Schelpenplein 9 Zandvoort

Vraagprijs € 275.000 kk

Goed onderhouden 20-er jaren 2-onder-1-kap woning
L-woonkamer, open keuken, bijkeuken, wijnkelder
3 slaapkamers, moderne badkamer, zonnige achtertuin
Woonoppervlakte ca 150 m2, perceeloppervlakte 278 m2

Vraagprijs € 495.000 kk

•
•
•
•

Royale vrijstaande woning met oprit en gastenverblijf
Ruime L-woonkamer, serre, keuken, kelder
4 slaapkamer (5 mogelijk), 2 moderne badkamers
Woonoppervlakte ca 160 m2, perceelsoppervlakte 495 m2

Vraagprijs € 600.000 kk

Dr C A Gerkestraat 25R Zandvoort

OPEN HUIS

Karakteristieke hoekwoning uit ca. 1918 met garage
Sfeervolle woonkamer, erker, moderne open keuken
4 slaapkamers, moderne badkamer met oa 2e toilet
Woonoppervlakte ca 117 m2 en perceeloppervlakte 370 m2

•
•
•
•

Vraagprijs € 475.000 kk

OPEN HUIS

OPEN HUIS
•
•
•
•

Mr Troelstrastraat 17 Zandvoort

Kostverlorenstraat 57 Zandvoort

Brederodestraat 6D Zandvoort

Prachtig gelegen woonhuis, ca. 1900 op pittoresk pleintje
Unieke woning bordevol sfeer en authenticiteit
4 slaapkamers, moderne badkamer, bedstee en royale vide
Evt. met garage te koop! Woonoppervlakte ca 162 m2

Vraagprijs € 370.000 kk

•
•
•
•

Royale, totaal verbouwde maisonnette , zo te betrekken!
Moderne keuken & moderne badkamer
Balkon over de volle breedte, 3 slaapkamers, vrij uitzicht
Woonoppervlakte ca 116m²

Vraagprijs € 250.000 kk

Residence Pandora
Poststraat 11 - Zandvoort

Per direct beschikbaar
•
•
•
•

Luxe appartementen met 2 of 3 slaapkamers
Zeer lichte ruime woonkamer
Zonnig balkon van 12m2
Prive parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder

Veel opties zoals o.a.:
• Sanitair naar eigen keuze
• Wand en vloertegels naar eigen keuze
• Kleur saus en schilderwerk zelf bepalen

Vanaf € 325.000,- vrij op naam!

Open Huis Zaterdag 3 oktober van 11.00 tot 15.00 uur
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T. 023 54 202 44
www.mooijekindvleut.nl

M. 06 2042 4195
M. 06 5325 0629

2005 2015

10
jaar

11e jaargang • week 41 • 8 oktober 2015

5

9

Koor
Koren zingen
van Beatles
en Stones

17

Boek
In een jaar tijd
twee boeken
over joden

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Kans

19

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
023 792 00 36 - cremefresh.nl

Fitness

Dementie is
niet het begin
van het einde

Fitness op de
boulevard is
voor iedereen

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Zandvoorter gewond bij
gewapende overval in woning

Atelierroute ‘Art Walk’
is druk bezocht

Een inwoner is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen in zijn woning aan de

De allereerste Art Walk van het nieuwe samenwer-

Zandvoortselaan. De man werd kort na middernacht overvallen door twee onbeken-

kingsproject ZAND Kunst & Cultuur in de regio Zand-

de daders. De daders waren gewapend en hadden bivakmutsen op. Ze bedreigden

voort was zeer succesvol. Onder het gunstig gestern-

de bewoner en eisten geld.

te van het zonnetje was het gezellig om een korte
wandeling te maken langs de vijf locaties waar kunstenaars hun werken toonden.

De woning aan de Zandvoortselaan van de strandtenteigenaar die is overvallen | Foto: Michel van Bergen

Het gaat om Patrick Tersteege,
eigenaar van beachclub Vroeger
op het Bloemendaalse strand. De
Zandvoorter raakte bij de overval
gewond en is opgenomen in het
ziekenhuis. Hij is door pistoolschoten in de benen geraakt. Ook
kreeg hij klappen en een stroomstootwapen in zijn nek.

Gewapende
overval

“Dag 2 van de horror film waar
we in zitten, vol ongeloof dat er
zulke slechte mensen op deze
aarde bestaan. Ik zal er alles aan
doen om dit te overwinnen,
weet alleen nog niet hoe en
besef me nu pas dat ook mijn
familie, vrienden en zelfs alle
buren, behoorlijk aangeslagen
zijn. Samen staan we sterk en
zullen we er overheen komen.
Daar ga ik alles aan doen. Nu
eerst een paar dagen laten be-

Loes Dirksen (li.) met haar schitterende schilderij op bezoek bij Hanneke Voit

zinken, en dan zien we wel verder”, meldde hij dinsdag op zijn
Facebookpagina.
Of de daders iets hebben buitgemaakt is onbekend. De politie heeft na de melding van de
overval in de omgeving gezocht
en hierbij werd tevens gebruik
gemaakt van een politiehond.
De daders werden echter niet
meer aangetroffen. De recherche heeft na de melding van de
overval een uitgebreid onderzoek ingesteld en is nog op zoek
naar getuigen.

UITVERKOOP
‘Vroeger was
alles beter,
zeggen ze dan…’

Op alle monturen

50% korting

Er was voor elke kunstliefhebber
wel iets van zijn gading te vinden: schilderijen, objecten, sculpturen, fotografie. De deuren van
de ateliers, galerie en museum
stonden gastvrij open. De allernieuwste kunstwerken gemaakt
met nieuwe technieken stonden
te pronken tussen de vroegere
werken. Een informatief praatje
hoe de kunst door de kunstenaar

gemaakt wordt, hoorde er ook
bij. Verder worden binnenkort de
grenzen verlegd met het aanbod
om gezamenlijk elders te exposeren. ZAND Kunst & Cultuur, voor
en door beroepskunstenaars,
heeft met het initiatief voor deze
vernieuwde kunstroute bewezen
dat Zandvoort niet onderdoet
voor een kunstdorp als Bergen
aan Zee.

De raadscommissies vergaderen weer!
Kijk op pagina 14 voor de agenda's.
De vergaderstukken inzien? Kijk dan op de website bij
www.zandvoort.nl/bestuur/gemeenteraad.
Kies voor kalender met agenda's.
Gemeente Zandvoort

Kerkstraat 34-36 | Zandvoort | 023-5712466
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Waterstanden


www.kenamjuzandvoort.nl/
tel:023-5715829/ info@kenamjuzandvoort.nl

Langs deze weg willen wij iedereen
hartelijk danken voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden van mijn
vrouw, onze moeder en schoonmoeder

Grada van Nooijen-Nederstigt
De vele vaak zeer persoonlijke uitingen
van betrokkenheid hebben ons diep
geroerd en getroost. Het heeft ons daarbij
enorm gesteund te merken wat een
bijzondere persoon Grada, niet alleen voor
ons, maar ook voor velen is geweest.
Henk van Nooijen
Annemaria en Marcel






Thanks for this amazing

summer. See you in 2016!


Grtz AJUMA













Zandvoort, 5 oktober 2015





Dankbaar zijn wij voor uw belangstelling na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Ko Luijkx
Het doet ons goed zo veel bloemen, brieven,
bemoedigende woorden, een kus of een handdruk te
hebben ontvangen.
Joke
Petra en Frank, Marlies, Lisette
Jolanda en Bart, Jasper, Victor
André en Petra
Zandvoort, september 2015

40

Hoera
Desiree
40 jaar
Van harte gefeliciteerd!
Dave, Sabrina

Bob, Tamara

Tom en Rick

Wesley en Dylan

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
11 oktober 2014

11 oktober 2015

André Gielen
Those we love don’t go away
They walk beside us every day
Unseen, unheard, but always near
Still loved, still missed, still very dear
Willemijn, Marc, Mickey, Emmelyn

09.30 uur pastor Th.W. Duijves
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastoor B.J. Putter
www.boazparochies.nl

Evangelische Gemeente
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

Burgerlijke stand
28 SEPTEMBER – 4 OKTOBER 2015
Geboren:

Ineke Smit Uitvaartverzorging
Liefdevol en betrokken

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.
A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl
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Olivia Charlotte Feline, dochter van: Koper, Jeroen en:
Belunek, Kirsten Maria Theresia

Overleden:
van Laar, geb. Stefels, Mary Geralda, geb. 1926
Matser, Willem, geb. 1924
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Felle brand in de
Nicolaas Beetslaan

De hertenoverlast in Zandvoort zou, als de Amsterdamse

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een felle

gemeenteraad zijn zin krijgt, binnenkort tot het verleden

brand gewoed in een woning in de Nicolaas Beetslaan.

kunnen behoren. De raad ging vorige week namelijk ak-

Even na half twee werd de brand gemeld. Op dat mo-

koord met het voorstel van wethouder van Financiën en

ment waren nog twee personen in de woning: een man

Water Udo Kock (D66) om over te gaan tot afschot van

en een oudere dame. Het pand bestond uit twee appar-

2.200 van de 3.000 damherten die in het te kleine gebied

tementen.

van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) leven.

Vertederend aanblik van een hert | Foto: W. Hovinga

Niet alleen is er binnen Zandvoort
en omliggende gemeenten be
hoorlijke hinder van de dieren,
ook het leefgebied wordt danig
aangetast. Er is kortweg een tekort
aan voedsel voor de herten in de
winter en alles wordt kaalgevre
ten, zo oordeelt men.
Lange tijd was een meerder
heid van de gemeenteraad
van Amsterdam tegen afschot.
Onlangs echter kwam Kock met
een voorstel om tijdens het af
schieten constant te bekijken of
het afschieten leidt tot het ge
hoopte natuurlijke evenwicht.
Vooral de fractie van de PvdA had
grote moeite om de wethouder te
volgen maar met deze toezegging
gingen de sociaaldemocraten
overstag. De Dierenbescherming
verzamelde onlangs nog ruim
17.000 handtekeningen met een
petitie tegen het afschieten van
de damherten.

Zandvoort
Burgemeester Niek Meijer sprak
zich lovend uit over het door de
Amsterdamse raad genomen be
sluit. Hij noemde het een wijs be
sluit. “Het college en de raad van

Amsterdam hebben over een las
tig dilemma een besluit moeten
nemen. Ik vind het een wijs besluit
nadat hier al jaren discussie over is.
Daarbij wil ik wel benadrukken het
spijtig te vinden dat gezonde die
ren moeten worden afgeschoten.
Het is een pijnlijk besluit, dat snapt
iedereen. Het is een antwoord op
problemen die er al hele tijd spe
len. Wacht je er nog langer mee,
dan wordt het probleem elk jaar
groter. Dan wordt het nog veel
ingewikkelder”, aldus Meijer. Het
college van B&W van Zandvoort
had eerder zelf al een plan om tot
afschot binnen Zandvoort te ko
men klaarliggen maar werd door
publieke protesten teruggefloten.
Er wordt al jaren gediscussieerd
over het wel of niet actief afschie
ten van het te veel aan damherten.
In 2013 is ervoor gekozen alleen
zieke herten of dieren die lijden
te doden om de almaar groeiende
populatie te remmen. Dit is on
voldoende effectief gebleken. De
populatie is in de afgelopen twee
jaar toegenomen van 1.650 naar
3.000 herten. De AWD is het enige
natuurgebied waar geen beheers
baarheid via afschot voorkomt.

Verdachte brandstichting wordt afgevoerd | Foto: Mizzle Media

De man kon via de tuin over de
schutting vluchten, maar met de
oudere dame was geen contact
te krijgen. De brandweer heeft
haar uiteindelijk in bed aange
troffen, en nadat alles veilig was
naar beneden gebracht. Zij is in
de ambulance nagekeken, maar
hoefde niet naar het ziekenhuis.
De nacht heeft ze verder bij haar
dochter doorgebracht. De vrouw
zou dit al eerder hebben meege
maakt, toen was er sprake van
brandstichting. De man die via de
tuin het brandende pand heeft
kunnen verlaten, is later aange
houden en is aangehouden op

verdenking van mogelijke brand
stichting. Omstanders gaven te
kennen dat de man vaker excen
triek gedrag vertoont.
Het pand is door de brandweer
geventileerd en enkele per
soonlijke bezittingen zijn uit het
huis gehaald. Er is een plaats
delict gecreëerd en de panden
zijn verzegeld. De woning is so
wieso onbewoonbaar verklaard.
Naastgelegen woningen zijn ge
durende bluswerkzaamheden
ontruimd geweest. Ook de twee
katten raakten bij het incident
niet gewond.

Nobelprijs voor de Vrede
uitgereikt op Veteranendag
Alle VN-militairen, die deel hebben genomen aan de diverse vredesmissies tussen 1956 en 1988 in VN-verband,
hebben de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Hierop

Cartoon - Hans van Pelt

gebaseerd en als erkenning voor de (oud-)militairen die
namens Nederland in die periode zijn uitgezonden, besloot minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert
het nieuwe draaginsigne in te stellen.
Komende zondag wordt in
Zandvoort de Veteranendag ge
vierd. In den lande is dat rond de
verjaardag van prins Bernhard
maar de meeste Zandvoortse
blauwpetten geven dan de
voorkeur om samen met hun
dienstmaten de feestelijkheden
in en rond Den Haag te vieren.
Een paar jaar geleden is toen
de Zandvoortse Veteranendag
in het leven geroepen. Dit jaar
heeft die een bijzonder tintje. Alle

Zandvoortse VNmilitairen die
aan de genoemde vredesmissie
deel hebben genomen, krijgen
van gastheer burgemeester Niek
Meijer het draaginsigne behoren
de bij de Nobelprijs voor de Vrede
in De Haven van Zandvoort opge
speld. U kunt bij deze bijzondere
bijeenkomst acte de présence ge
ven. Door zondag om 11.00 uur
naar de Haven van Zandvoort te
gaan, eert u alle veteranen en in
het bijzonder die van Zandvoort.

Column

… is er weer veel ruis in Zand
voort. Als je lid bent van
Facebook word je overspoeld
door de vele discussies over
de mogelijke vluchtelingen en
over de afschot van de herten.
Iedereen heeft wel zijn mening
klaar en vaak leidt het tot hef
tige woorden die soms flink
op de man of vrouw worden
gespeeld. Groepsbeheerders
proberen de zaak te sussen en
als het niet anders kan wordt
de tekst doodleuk verwijderd.
Weer tot groot ongenoegen
van de indiener. En zo blijft de
ruis bestaan op ‘feestboek’.
Als paddenstoelen schieten
nieuwe groepen uit de Fb
grond. Sommige zijn leuk en
handig. Je kunt bijvoorbeeld
jouw miskoop van de maand
kwijt, waar iemand anders
weer harstikke blij mee is. Wil
je iets ruilen, gratis weggeven
of ben je op zoek naar een han
dige klusser? Op de groep vind
je iets of iemand die je zou kun
nen helpen.
Op Facebook zijn, vooral op
politiek gebied, groepen die
veel stof tot discussie geven.
Uit onvrede heeft Cor Draijer
weer een nieuwe groep toe
gevoegd aan het sterrenfir
mament. Cor was het niet
eens met het beleid van de
beheerders, Jerry Kramer en
Teresa Mok, van Politiek café
Zandvoort. Volgens Cor werd
er veelvuldig gecensureerd
en mocht hij niet openlijk een
mening geven. Het grappige
vind ik dat hijzelf op zijn pagina
‘Het Politieke café Zandvoort’
heel veel regeltjes schrijft wat
je niet mag doen. Zo mag je
niet schelden op elkaar en als
indiener word je gestraft met
een week geen toegang tot
de groep. Na een aai over je
bol mag je het weer proberen.
In het begin was zijn café nog
openbaar maar na een week is
de toegang dicht en moet je lid
worden net zoals het andere
politieke café.
Snapt u het nog? Ik niet! Want
juist de mensen die denken dat
zij het zo goed weten hoe het
wel of niet moet, zijn de
beheerders van de poli
tieke groepen. Maar wie
gaat hen censureren als
zij in de fout gaan?

Nel Kerkman

Amsterdam akkoord met
afschieten van herten
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Evenementenagenda

Feest van herkenning
bij de voorleeslunch

 SEPTEMBER  SEPTEMBER 

Donderdag 1 oktober was het Internationale Ouderendag. Speciaal voor deze dag schreef Mar-

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

jan Berk het eerste Nationale Voorleeslunchverhaal ‘Mijn oma’. Op uitnodiging was Johnny

Raamdecoratie:

Kraaijkamp jr. naar Bibliotheek Zandvoort geko-

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

men om op zijn bekende humoristische wijze het

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Vloerbedekking:

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl
Johnny Kraaykamp leest voor

85x126.indd 1

Slotfeest 125 jaar Wapen van Zandvoort

10

Zandvoorts Oktoberfest

’t Wapen, aanvang 17.30 uur

Sportcafé Zandvoort, aanvang 21.00 uur

11

Jazz in Zandvoort - Peter Ligtmoet in De Krocht,

15

Ladies Night: Ja, ik wil!

18

Classic Concerts: Music All-in

aanvang 14.30 uur

Bioscoop Circus Zandvoort, aanvang 19.30 uur
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
8 oktober t/m 14 oktober

07-04-15 09:15

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)

Het doel van deze dag is om te laten zien dat voorlezen
niet alleen voor kinderen erg prettig is maar dat het ook
bijdraagt aan het doorbreken van het isolement waarin
sommige ouderen verkeren. Het voorlezen van een mooi
verhaal of gedicht geeft ontspanning en sfeer en is vaak
een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen
op te halen. Dat gebeurde dan ook tijdens de onemanshow
van Kraaykamp, want vaak zag je knikkende hoofden bij
herkenbare fragmenten.
De 40 aanwezigen luisterden aandachtig naar Kraaijkamp,
die met veel plezier zijn taak vervulde. Na het voorlezen
werd een heerlijk broodje kroket geserveerd. Aan het eind
van de gezellige bijeenkomst vertelde Astrid Zoetmulder,
Ouderen Adviseur Pluspunt, over de mogelijkheden die
er voor ouderen zijn bij Pluspunt, de Plusdienst en de ouderen adviseurs. Marijke van Diemen van de bibliotheek
promootte de Verhalentafel bijeenkomsten, die alle vrijdagen van 9 oktober tot en met 11 december, van 10.00 tot
12.00 uur plaats vinden. De verhalentafel is in de Bibliotheek
Zandvoort en is gratis te bezoeken. Na een gezellige ouderendag werd het tijd om naar huis te gaan.

10

in De Haven van Zandvoort, 11.00 – 13.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis

door Nel Kerkman

Zandvoortse Veteranendag - ontmoeting

10&11 Finaleraces - Circuit Park Zandvoort

Zonwering:

verhaal aan de vele aanwezigen voor te lezen.

10

ZA/ZO/WO OM 13.30 & 15.30 UUR

JA, IK WIL! ➔ VOORPREMIÈRE
DO TM DI OM 19.00 UUR

SCHONE HANDEN
➔ LAATSTE WEEK!
DO TM DI OM 21.30 UUR

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

FILMCLUB:
MR. HOLMES
MET IAN MCKELLAN ALS SHERLOCK
WO OM 19.30 UUR

Behandeling volgens afspraak

VERWACHT:

Tand Prothese Zandvoort

JA, IK WIL! ➔ LADIES NIGHT 15 OKTOBER
SPECTRE ➔ 5 NOV NED. PREMIERE

Ook behandelingen aan huis mogelijk
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-43497556

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon
Tuincentrum

VIOLEN
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl
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Beatles verslaan Stones bij Korendag
Wat nooit iemand gelukt is, hebben de Beach Pop Singers
voor elkaar gekregen: de Beatles en de Rolling Stones op één
podium! Dit unieke optreden in de Protestantse kerk was het
begin van de Korendag, die voor de negende keer werd ge-

en Beatles, wat heel verrassend
was. Het allerlaatste nummer,
‘Help’, werd tot slot gebracht
samen met het uit Hillegom afkomstige koor Himonos.

houden met als thema: The Beatles vs The Rolling Stones. Er
deden maar liefst 21 koren van buiten Zandvoort mee.

Strijd tussen twee grootheden

Allemaal hadden ze de opdracht minimaal één nummer
van The Beatles of Stones te
zingen. Dat het koor Beatles op
Maandag uitsluitend Beatlesnummers bracht was niet meer
dan logisch. Maar ook verschillende andere koren hadden
zich vastgebeten in de muziek
van beide Britse grootmachten
op popgebied. Een van de beste
uitvoering van Beatlesnummers
was van het Beverwijkse koor Si
Volta. Maar dat kan ook niet anders als je Ruud Jansen (jawel,

dé Ruud Jansen en topvertolker
van Beatlessongs) als muzikaal
leider hebt. Het werd één lange
compilatie van verschillende
Beatles-nummers. Geweldig!
De avond werd rond tien uur
‘s avonds afgesloten door een
spetterend optreden van de
Beach Pop Singers. Eerst werd
de spectaculaire act waarmee
de Korendag ´s morgens was
geopend, nog even herhaald
en daarna brachten ze o.a. hun
zelfbedachte mix van Stones

De strijd tussen Beatles en
Stones was op deze Korendag
duidelijk gewonnen door The
Beatles. Van The Stones werden
minder nummers gebracht dan
van de ‘Fab Four uit Liverpool’.
Dat kwam, zo beweerden deskundigen, dat Beatles-nummers
makkelijker door koren uit te
voeren zijn…
Zoals gebruikelijk was de organisatie van de Korendag door de
leden van de Beach Pop Singers
weer uitstekend geregeld. Alle
deelnemende koren werden
beloond met een gouden plaat
met foto, wat door iedereen als
heel apart werd ervaren. Leuk
was ook de aanwezigheid van
het Beatles Museum uit Alkmaar.
Die had buiten een kraampje
uitgestald met alle mogelijke
Beatles-mania, van boeken tot
dvd’s. De eigenaar vertelde vol
enthousiasme over zijn liefde
voor de Beatles en zijn museum,
zodat je het gevoel kreeg dat je
daar zeker een keer naar toe
moet.
Volgend jaar wordt het de tiende
Korendag. De Beach Pop Singers
kennende wordt dit dan een jubileumprogramma om van te
watertanden.

Après-skifeest ludiek einde strandseizoen
De strandpaviljoens Bruxelles aan Zee en Mango’s Beach Bar hebben zondag het seizoen
beëindigd met een groot après-skifeest. Onderdeel daarvan was de langlaufwedstrijd,
die deels ging over echte sneeuw, die door de tropische weersomstandigheden al snel in
gladde ijssneeuw veranderde. Dat zorgde ervoor dat bijna alle deelnemers de finish niet
skiënd haalde. Het leverde in ieder geval lachwekkende situaties op voor het massaal
toegestroomde publiek.

Gekkigheid in de sneeuw

Er deed een groot aantal ploegen mee, waarvan de meeste
deelnemers zich fraai uitgedost
hadden, van pinguïns tot sexy
Dirndl-dames. De langlaufwedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door de Barbecuetrutten
omdat zij zich volgens de jury
“ook echt als trutten over het
parcours hadden voortbewogen…” Deze prijs leverde een
reischeque op voor een leuke
wintersportvakantie. Verder waren er ludieke troostprijzen, o.a.
voor de snelste ronde (gewonnen door het team van MangoBas) en de snoekduikprijs. Na de
sportieve activiteiten barstte tot
laat in de avond een supergezellig après-skifeest los.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Motorrijder klapt op auto

informatie op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl en op
www.visio.org.

Strandrit met
Friese paarden

Foto: Michel van Bergen

Een motorrijder is maandagavond even voor zevenen
gewond geraakt nadat hij tegen een afslaande auto was
gebotst. De auto sloeg linksaf
vanaf de Frans Zwaanstraat de
Patrijzenstraat in en verleende
geen voorrang aan de motor
die vanaf de andere kant aan
kwam gereden. De motor kwam
vervolgens in botsing met het
achterportier van de auto. Het
achterraam van de auto ging
door de aanrijding kapot. De
motorrijder is door toegesneld
ambulancepersoneel opgevangen. Na de nodige zorg ter
plaatse is hij naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere
behandeling. Agenten hebben
geassisteerd bij de afhandeling
van het ongeval en hebben het
glas van de straat geveegd.

Dag zomerseizoen
Nog even en het einde van het
strandseizoen komt er aan. Er
zijn al diverse strandpaviljoens
afgebroken en ook de strandhuisjes zijn inmiddels in de
winterstalling geplaatst. Voor
de hondenbezitters betekent
het dat van 1 oktober tot en
met 15 april hun viervoeters
weer dag en nacht op het strand
zijn toegestaan. Wel is er, ook in
het losloopgebied, een opruimplicht voor hondenpoep.

Inloopspreekuur Visio
Visio ondersteunt slechtziende
en blinde mensen bij hun vragen over leven, leren, wonen en
werken met een visuele beperking. In september is Visio gestart met maandelijkse gratis
inloopspreekuren in Bibliotheek
Zandvoort. Woensdag 21 oktober van 11.00 tot 13.00 uur is
het volgende spreekuur. Dan
kunnen weer diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en bekeken worden. Kijk voor meer

Op 10 oktober organiseert manege
de Baarshoeve de
tweede strandrit
voor Friese paarden.
De bedoeling van de strandrit
is om de onderlinge contacten
tussen bezitters van deze mooie
zwarte paarden te verstevigen.
De rit duurt ongeveer 2,5 uur
en zal vanwege de veiligheid
in stap en draf gereden worden. Parkeren en verzamelen
om 09.30 uur bij manege De
Baarshoeve, Keesomstraat 1.
Er zijn geen kosten aan deze rit
verbonden.

Collecte voor kinderen
met een handicap
De Nederlandse Stichting
voor het gehandicapte kind
(NSGK) houdt van 16 t/m 21
november haar landelijke collecte. Hiervoor zoekt de stichting nog helpende handen
in Zandvoort. Afgelopen jaar
werd in Zandvoort een bedrag
van bijna € 2.000 opgehaald.
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK onder andere
speciale vakanties, aangepaste
speelplaatsen en kleinschalige
woonvormen, zodat kinderen
en jongeren met een handicap volwaardig kunnen leven.
Helpt u mee? Het kost maar
een paar uur van uw tijd. Bel of
mail Maurice Bracco Gartner, tel.
06-46601030 of e-mail: mbraccogartner@hotmail.com voor
aanmelding of informatie. Zie
ook www.nsgk.nl. Namens de
kinderen alvast bedankt!!

Gezocht
De redactie van de rubriek ‘1ste
steen’ is op zoek naar meer informatie over de eerste steen
die in de muur van Kosterstraat
4 gemetseld is. Op 3 jarige leeftijd heeft Gerrie H.G. v.d. Eijken
op 22 april 1933 deze steen geplaatst. Kent iemand Gerrie of
is er informatie over het pand
Kosterstraat 4? In Kerkstraat 11
was ook een ingang. Dus weet
u meer dan willen wij het graag
van u horen. Mail naar: info@
zandvoortsecourant.nl.
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mmx
ITALIAN RESTAURANT

Lekker nazomeren bij
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Onbeperkt
warme en koude Tapas
met een glaasje Sangria van

voor maar 19,95 p.p.
(8 Oktober t/m 15 Oktober)
Wij zijn nog geopend t/m 18 oktober. Tel: 023 - 571 7580

Ja.. We gaan weer gezellig naar
binnen, dineren bij de warme haard

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Authentieke Italiaanse gerechten en de
heerlijkste pizza!

Plazand’s afscheidsmenu
t/m vrijdag 16 oktober 2015
3 gangen keuze menu
voor slechts € 22,50
Traditiegetrouw serveren we in de laatste weken
van ons seizoen nog 1 keer ons afscheidsmenu.
Komt u nog een keer genieten van het lekkers
uit de keuken van Plazand?

Zin in MMX!

RESERVEREN GEWENST: 023-5715564
Direzione:
Spada

HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling
Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zandvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

BOTOX (N)IETS VOOR JOU?
PROBEER HET IN OKTOBER VOOR
SLECHTS €100,(I.P.V. €150,-) PER ZONE!
www.renewclinic.nl

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023 - 5716785

Strandrestaurant-beachclub Plazand
Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand
facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

Zondag 11 oktober 2015
Aanvang 14.30 uur

Cosmetisch arts
Els Vogelpoel

Peter Ligtermoet, viool
Jean-Louis van Dam, piano
Eric Timmermans, bas
Entree € 15,- | Theater De Krocht

Op zoek naar vrijwilligerswerk voor
maar een paar uurtjes per dag?
Amie is op zoek naar u!

Vrijwilligers gezocht
Amie zoekt vrijwilligers voor verschillende,
dankbare vrijwilligerstaken in een van onze
woonzorgcentra of ontmoetingscentra:
• Samen met een bewoner fietsen op
de duofiets
Huis in de Dunen, A.G. Bodaan en Meerleven
• Kleine huishoudelijke taken en assisteren
tijdens de lunch op de huiskamers
Dagelijks van 12.00 uur – 14.00 uur op afdeling
De Branding in Huis in de Duinen
• Assisteren van de activiteitenbegeleiding
bij creatieve activiteiten en optredens
Op woensdag, vrijdag en zondag van 14.00 uur tot
16.30 uur in A.G. Bodaan
• Helpen bij verschillende activiteiten of
een praatje maken met de deelnemers
Ontmoetingscentrum Het Juttershuis

• Wandelen met een bewoner
Huis in de Dunen, A.G. Bodaan en Meerleven
• Assisteren bij activiteiten met bewoners
Dagelijks vanaf 15.00 uur in A.G. Bodaan
• Helpen bij het ontbijt op de huiskamers
Van 08.30 uur tot 11.00 uur in Meerleven

- A.G. Bodaan, Bramenlaan 2, Bentveld
- Huis in de Duinen, H. Heijermansweg 73, Zandvoort
- Meerleven, Witte de Withlaan 1, Bennebroek
- Ontmoetingscentrum Het Juttershuis,
Burg. Nawijnlaan 100, Zandvoort
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Meer informatie:
Ria Winters
coördinator vrijwilligers,
r.winters@amie.nl
of via 023 51 030 00
www.amie.nl

OPENINGSTIJDEN DI T/M ZA 09.00U - 18.00U
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Geweldige opening 2e seizoen
van Open Mic. stand up comedy
Zondag was in een vol restaurant eb & vloed de aftrap van
het tweede seizoen van Open Mic., de stand up comedy
avonden in het Amsterdam Beach Hotel. Said el Hassnaoui, de Master of Ceremony, had een aantal Nederlandse
talenten mee naar Zandvoort genomen. Ook had hij Azhar
Usman, een geboren Amerikaan uit Chicago uitgenodigd
in de hoop dat hij zou komen. Hij kwam en werd de klapper van de avond.

tentijds vallen de woordgrappen
in goede aarde op deze try-out
avonden. Ook is er een behoorlijk
verschil in taalgebruik. De een is
welbespraakt en de ander heeft
grove taal nodig om zijn punt te
maken, maar bijna iedereen is
van het (wereld)nieuws goed op
de hoogte en laat het de revue
passeren, al dan niet met een
kwinkslag.
Usman is anders. Usman is een
spraakwaterval. Usman is geweldig en niet alleen qua postuur.
Usman neemt de VS en inwoners
op de hak en dat in een sneltreinvaart. Het publiek smulde ervan
en gaf hem regelmatig een daverend applaus. Deze ‘beer’ van een
Amerikaan had duidelijk de harten van de aanwezigen gestolen.

Azhar Usman was de held van de avond

Ook dit seizoen worden de avonden door zowel aanstormend
talent als gevestigde orde ge-

bruikt om nieuwe grappen voor
een klein publiek uit te proberen.
Soms lukt dat niet maar mees-

Als u niet geweest bent, hebt
u echt iets gemist. De eerstvolgende keer is op 1 november
in restaurant eb & vloed in het
Amsterdam Beach Hotel aan het
Badhuisplein. Op een later tijdstip
wordt bekend gemaakt wie er op
zullen treden.

NOMINEREN VOOR
ONDERNEMING
VAN HET JAAR 2015
Nomineer per categorie
uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail
2. Dienstverlening/Zorg
3. Toerisme/Recreatie
Stuur een mail met de naam van het bedrijf,
voorzien van een toelichting, naar

ovhj@zandvoortsecourant.nl
of via de Zandvoort App

(Nomineren kan tot uiterlijk 12 oktober a.s.)
Gemeente Zandvoort

Rika Jansen wil niet meer dood…
Rika Jansen, de vroegere Zwarte Riek uit de Jordaan, die
al jaren in Zandvoort woont, is 8 oktober 91 jaar geworden. Op zich niets bijzonder, al is zo een hoge leeftijd
eigenlijk wel bijzonder, maar Rika heeft zo een slecht
jaar gehad wat betreft haar gezondheid, dat ze op een
gegeven moment dacht dat ze zou sterven, zo ziek was
ze. De oude revuester verbleef vijf maanden in het Huis
in de Duinen.
Rika: “Ik lag daar alleen op een
kamertje. Ik dacht: ‘dit wil ik
niet, ik wil dood’. Maar de dokter vond dat ik niet in aanmerking kwam voor euthanasie.
Uiteindelijk heb ik gevaagd of
ik niet naar mijn eigen huis terug mocht. Als ik sterf, dan het
liefst in mijn vertrouwde omge-

ving, in mijn eigen huis.”
Inmiddels is ze alweer een
maand thuis. Het gaat naar omstandigheden redelijk! Ze heeft
drie keer per dag hulp. “Het
lekkerst is dat ik weer in mijn
tuintje in de zon heb kunnen
zitten”, zegt een montere Rika

vlak voor haar 91e verjaardag.
Vorig jaar, toen ik 90 werd, zei
ik dat mijn doel was bereikt: 90
worden en dat het verder niet
meer hoefde van mij. Maar nu
ik weer lekker thuis ben en het
redelijk goed gaat, wil ik nog
niet dood.”

Werkbezoek CDA-fractie
De CDA-fractie van provincie Noord-Holland heeft afgelopen vrijdag 3 oktober een werkbezoek aan Zandvoort
gebracht. In de ochtend werd Heemstede bezocht en aansluitend was in Zandvoort een bijeenkomst op het strand.

Rika geniet ook van de vele
aandacht die ze kreeg na het
verschijnen van haar biografie
‘Mijn wiegie was’. “Dat heeft
me goed gedaan. Onbekende
mensen die me belden en
vroegen of ik hun boek wilde
signeren. Nu ik me weer beter
voel, doe ik dat met liefde!” Het
boek is overigens nog te koop
bij Bruna Zandvoort.
Genieten van het prachtige uitzicht

De Seniorenvereniging Zandvoort

GEEF ONS DE VIJF!
Wilt u een keer een gezellige middag met live muziek bijwonen of bijvoorbeeld samen
uit eten, naar een theatervoorstelling, fietsen, wandelen, zwemmen?
De Seniorenvereniging Zandvoort (DSVZ) heeft een actie, voor slechts € 5,- kunt u tot
eind 2015 lid worden en aan al onze activiteiten meedoen.
Bent u 50 jaar of ouder, dan is dit het moment om met onze vereniging kennis te maken.

Bel 5718205 Els Kuijper of 5731034 Yvonne Verhoeven
www.seniorenvereniging-zandvoort.nl

In Zandvoort was de CDAfractie te gast bij strandpaviljoen
Thalassa. De zon liet zich volop
zien, waardoor er buiten genoten
kon worden van het prachtige uitzicht. Verschillende ondernemers
aan de boulevard zijn echter bang
dat dit mooie uitzicht verstoord
wordt door de komst van een
windmolenpark voor de kust. De
provincie pleit er bij het Rijk voor
dat de windmolens in ieder geval niet binnen een zone van 12
mijl komen. De sprekers gaven
aan de windmolens helemaal uit
het zicht te willen hebben en in

‘IJmuiden ver’ een geschikte locatie voor alle windmolens op zee
te zien.
Wethouder Gert-Jan Bluijs en
fractievoorzitter Kees Mettes
gaven vervolgens nog een toelichting op de ontwikkeling van
het nieuwe Entreegebied van
Zandvoort waaraan de provincie
een belangrijke bijdrage levert.
Voor de ontwikkeling wordt er
samengewerkt met allerlei partijen, zoals ondernemers en de
NS, zodat het opknappen van het
gebied in één keer goed gebeurt.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

•

Balanceren

www.autobedrijfzandvoort.nl

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Bel nu voor informatie

VOOR DIESEL EN BENZINE!

of een afspraak…

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

 023-5730962

GEEN
WOORDEN?
LAAT ONZE BLOEMEN
SPREKEN VOOR JOU!!
Specialist voor al uw bloemwerken.

ONAIR-EVENTS.NL feliciteert
het Wapen van Zandvoort
met hun 125 jarig bestaan!

BEDRIJVENGIDS pagina
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Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Genieten op het overdekte
en verwarmde terras met

Zeeuwse
mosselen
Lunch 12,50
Met salade & stokbrood met kruidenboter
Diner 13,50
Met salade knoflook saus
& Vlaamse frieten

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

VERSE KRUIDENKAAS v/h HUIS
* zo heerlijk romig EN fijn gekruid!

www.facebook.com/cafeneufzandvoort

NU 100 gram van 2,35 voor maar 1,79

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Bestuurswisseling bij Amie
goed voor Huis in de Duinen
Begin dit jaar nam Stichting Amie Ouderenzorg afscheid
van bestuurder Louise de Berg. Zij was vier jaar aan de
organisatie verbonden en begeleidde onder meer de omvorming van ZorgContact naar Amie. Van 1 maart tot eind
augustus gaf interim-bestuurder Ben de Valk leiding aan
de organisatie. De nieuwe bestuurder Hans van Fulpen,
benoemd per 1 september, zal de ingeslagen weg van De
Valk vervolgen met als einddoel kwalitatief goede zorg
voor de thuiszorgcliënten en de cliënten in de woonzorgcentra Huis in de Duinen (HID), A.G. Bodaan en Meerleven.

“Er zal gekeken moeten worden
waar wij ons in de toekomst op
gaan specialiseren. Zo zou bijvoorbeeld een Zorghotel Zandvoort
voor tijdelijk verblijf een optie
kunnen zijn. Ook kleinschalige
groepswoningen voor cliënten
met dementie zouden wij graag
willen gaan aanbieden. Plannen
die in de toekomst realiseerbaar
zijn”, vervolgt Van Fulpen enthousiast.

Hans van Fulpen

door Nel Kerkman

Amie Ouderenzorg is een kleinschalige en betrokken organisatie
waar ouderen uit de gemeente
Zandvoort en regio terecht kunnen als ze zorg en ondersteuning
op maat nodig hebben. De samenwerking met de gemeente
Zandvoort is gericht op het vorm
geven aan het ouderenbeleid in

geen succes waardoor het ziekteverzuim bij de medewerkers steeg
naar 15 procent. De rapporten die
interim-bestuurder De Valk had
gemaakt toonden aan dat het roer
radicaal om moest. “Mijn doel is
om de kwaliteitsverbetering in de
zorg op gang te brengen zodat de
motivatie en de structuur terug komen in HID. Ook de woonsituatie
van HID is niet optimaal en ik heb
al gesproken met de wethouder
over de al jaren durende plannen voor nieuwbouw van woonzorgcentrum HID”, zegt Hans van
Fulpen.

het kader van welzijn, zorg en
wonen. Ook de samenwerking
met Amie en de huisartsen van
Zandvoort is intensief en voor
specialisatie wordt samengewerkt
met stichting SHDH te Haarlem.

Toekomstplannen
In het voorjaar zat de verzorging
in Huis in de Duinen in een diep
dal. De ingezette zelfsturing was

Een van zijn eerste doelstelling en
is om de rust weer terug te brengen in HID. Het vertrouwen is er al
en het ziekteverzuim is naar 5 procent teruggebracht, het betekent
dat de ingeslagen weg weer goed
begaanbaar is. Voor het 60-jarig
HID zijn de eerste positieve stappen een goede basis om gezamenlijk verder te gaan naar een mooie
toekomst.

Veel belangstelling bij boekpresentatie
Op zondag 4 oktober was de Protestantse kerk als locatie
uitgekozen voor de presentatie van het tweede boek van dr.
Teunard van der Linden: ‘Ondernemers met lef’. De vele belangstellenden en sponsors van het nieuwe boek werden verwelkomd door Pieter Joustra. Auteur Van der Linden toonde
via de beamer de ondernemersgeest van twee joodse families die Zandvoort op de toeristische kaart hebben gezet.
door Nel Kerkman

Zijn eerste boek getiteld ‘Joods
Zandvoort’ vertelt hoe de Joden
van Zandvoort een echte badplaats maakten. Een van de redenen om het tweede boek
‘Ondernemers met lef’ te schrijven
was de vernietiging van de synagoge die in 1940 in Zandvoort
werd opgeblazen. In het tweede
boek wordt de moed getoond
van joodse en niet-joodse ondernemers om iets totaal nieuws te
gaan beginnen.
Naast zijn werk als predikant van
Zandvoort en docent godsdienst

kon Van der Linden nog tijd vrij
maken voor verschillende archiefonderzoeken. Zelfs tot in
New York, waar hij een speciale
collectie foto’s vond bij het Lea
Baeck Instute. Met medewerking
van leden van Genootschap Oud
Zandvoort, vrijwilligers van het
Zandvoorts Museum en documentatie van het Noord-Hollands
archief kwam het boek tot stand.
Vereniging Onderling Hulpbetoon
zorgde dat de uitgave werd gerealiseerd met ondersteuning van
begunstigers en ondernemers.

Presentatie
“Bent u daar nu al weer? Ik voel

mij echt bezwaard!” zei Van der
Linden lachend naar het publiek
in de kerk. Want om binnen een
jaar twee boeken te schrijven daar
heb je toch veel ‘lef’ voor nodig.
De presentatie werd muzikaal
geopend en ook afgesloten door
organist Willem Jan Sevaal op het
klankrijke Knipscheerorgel. Na de
overhandiging van de boeken aan
de diverse helpers en sponsors,
zong Jan Peter Versteege met zijn
volle bas-baritonstem het mooie
en toepasselijke lied Yerushalayim.
Heel bijzonder was de aanwezigheid in de kerk van de dames van
de vierde en vijfde generatie van
de joodse familie Eltzbacher. Zij
ontvingen onder applaus ook het
boekwerk. Onder het genot van
een drankje en een goed verzorgd
hapje werd in het Jeugdhuis de signeersessie genoeglijk voortgezet.
Het boek ‘Joods Bad Zandvoort:
Ondernemers met lef’ is voor € 15
verkrijgbaar bij Bruna Zandvoort
en het Zandvoorts Museum.

Smullen voor de honden
Op de nationale Dierendag 4 oktober was het voor tientallen honden smullen bij Dobey en DierenDokters Zandvoort. Tussen 10 en 12 uur konden de Zandvoortse honden genieten van een heerlijk gratis ontbijtje en diverse
andere lekker hapjes.

Het schilderij is overhandigd aan het Dierentehuis

Tevens werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om
het door Ronald van der Mije
gemaakte schilderij van twee
honden in een bloemrijk landschap te schenken aan Joyce
van Oevelen, beheerder van het
Dierentehuis Kennemerland.
Het vele goede werk van het
Dierentehuis voor de dakloze

dieren van Zandvoort en omgeving wordt hiermee nogmaals
onderstreept en van harte ondersteund. Alle hondjes kregen
na afloop een ‘Doggy Bag’ mee
met een worst en zelfgebakken
hondenkoekjes voor hun dierendagdiner. De honden maar ook
hun baasjes konden dit dierendaggeschenk zeer waarderen.

Zandvoorters blijft
lastenverzwaring bespaard
In Zandvoort worden burgers niet opgezadeld met stijgende lasten of tariefsverhogingen. Gemeente Zandvoort kiest namelijk voor behoedzaam financieel beleid.
Het Zandvoorts college zet in op kleine verbeteringen die
direct zichtbaar zijn voor de Zandvoortse gemeenschap
en ook niet geheel onbelangrijk: die op redelijke termijn
kunnen worden waargemaakt.
De lasten voor Zandvoorters
blijven dus gelijk in 2016, net
als de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening.
Tariefsverhogingen op de belasting zijn niet nodig, aldus de
gemeente, die tevens mededeelt
geen extra maatregelen te hoeven nemen om tot een sluitende
begroting te komen.
Grofweg bestaat het beleid
voor 2016 uit drie hoofdlijnen,
namelijk doorgaan met het gezonder maken van de financiën
van de gemeente, het versterken
van het economisch klimaat in
Zandvoort en het bieden van
adequate zorg aan inwoners die
dat nodig hebben.
Wethouder Financiën Gert-Jan
Bluijs is zeer content met de begroting voor Zandvoort in 2016:

“Net als veel andere gemeenten
zullen we terughoudend moeten
zijn met formuleren van nieuw
beleid. De afgelopen jaren hebben we de broekriem flink moeten aantrekken. Als het ons dan
toch lukt om de lasten voor de
burger zo laag mogelijk te houden zonder in te boeten op de
dienstverlening, dan kun je als
bestuurder niet anders dan tevreden zijn.”
“Natuurlijk zijn er altijd wensen,
maar beter is om nu even pas
op de plaats te maken en in te
zetten op kleine verbeteringen
die direct zichtbaar zijn voor de
Zandvoortse gemeenschap. De
realisatie van het Fit Circuit op de
boulevard, dat overigens op 29
oktober officieel wordt geopend,
is een mooi voorbeeld van zo’n
kleine verbetering”, sluit Bluijs af.
9

10 kilo kwijt in 4 weken tijd!
Vet verliezen door bevriezen!!!
Het Pijnloze alternatief Voor liPosuCtie

Ter introductie!
Nieuw bij ons in de salon!!
10 kilo kwijt in 4 weken tijd!!!

Powerslim
ProefPakket

Overtuig uzelf
miCroDermaBrasie
van € 79,95
voor de juBileumPrijs

€ 25,-

2 kilo kwijt voor slechts

€ 14,95

Probeer 3 dagen dit
succesvolle dieet uit
voor slechts € 14,95.
Inclusief gratis begeleiding en wegen!

van € 199,- voor

€ 99,-

is een speciale methode de meest populaire techniek voor huidverjonging vanwege haar eenvoud, effectiviteit en bijna
volledige afwezigheid van bijwerkingen.
In tegenstelling tot bepaalde chemische
peelings en laser behandelingen vereist
microdermabrasie geen narcose, plaatselijke injecties of verdoving.
De behandeling is geschikt voor:
• alle huidtypen,
• rimpels, lever- en ouderdomsvlekken,
• comedonen, milia en acne,
• chirurgische littekens,
• lichte acne littekens,
• vergrote poriën en
• huidverkleuringen (hyperpigmentatie)

of kies voor

timfit Dieet
ProefPakket

diverse smaken incl. shakebeker t.w.v. € 7,50
nu

€ 19,95

Bodyformerkuur

Van VetoPslag
naar Vet
VerBranDen!

Aminoslank afslankkuur. Speciaal ontwikkeld voor
mannen en vrouwen die tijdens het afvallen gezond
en lekker willen eten.

kuur 25 Dagen
van € 149,- voor

€ 129,-

Volop energie en geen hongergevoel!

2 halen
n
1 betale

De Body former m+

een effectieve afslankmethode
waarbij u op de plaatsen afvalt
waar u dat wilt.
De behandelingen zijn gebaseerd op het principe van spierstimulatie en bindweefselversteviging, breekt vetdepots af en
verwijdert afvalstoffen.
eén behandeling staat gelijk aan

± 17 uur sporten en hiermee u
kunt al enkele centimeters kwijt
zijn.
•
•
•
•
•
•

spieropbouw
lymfe drainage
Cellulitis behandeling
spierversteviging
Borstversteviging
Pijnbestrijding

Beauty
&
afslankstudio
velserBroek
Klompenmakerstraat 7, 1991 JJ Velserbroek Tel. 023-5490556 of 023-5386133
WWW.AFSLANKSTUDIOVELSERBROEK.NL
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Dinershow voor goede doel
was lekker en leuk!
Bijna tweehonderd mensen hebben zondagavond genoten van Culture at the Beach, de dinershow die dit keer
plaats vond in de strandpaviljoens PlaZand en Vooges.
Aanvankelijk zou ook Club Nautique meedoen, maar die
haakte op het laatste moment af.

zo liet zij blijken, nog geen succes.
Wel dacht zij via Tinder de ‘Prins
op het Witte Paard’ gevonden te
hebben. Dat hij zo lelijk als de
nacht was, nam ze voor lief (“het
gaat om het innerlijk”), maar zelfs
de lelijkste man ter wereld kon zij
niet vasthouden. Nu hoopte zij op
deze benefietavond in Zandvoort
een goedgevulde man te vinden…

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Vanaf het weekend
veel minder zacht
Het noordoosten van Europa krijgt later deze week te

Volle zaal in PlaZand tijdens Culture at the Beach

In beide overgebleven bedrijven kregen de gasten voor € 75
een geweldig driegangen-diner
voorgeschoteld en tussen de
gangen door traden drie jonge
talentvolle cabaretiers op. Zij
werden op humorvolle wijze
geïntroduceerd door Mylou
Frencken bij Vooges en Jan J.
Pieterse bij PlaZand. Zo waren
zijn puntberichtjes heel grappig: “Plan voor speciaal vliegtuig voor dikke mensen. Is niet
van de grond gekomen…” En:
“Verloskundige biedt zich aan:
www.com.”

Alle drie de artiesten brachten
een ander soort cabaret. Zo was
Marc Wauman, die de Belg Begijn
le Bleu verving (dubbele boeking)
met een echte stand up comedy
act. Met snelle grappen probeerde hij het Lionsclub-publiek
te veroveren, van sollicitaties tot
schaapjes tellen en van datingavonturen tot condooms.
Kirsten van Teijn bracht muzikaal
cabaret. Ze speelde vooral met de
mannen in de zaal, die zij opriep
wijdbeens te gaan zitten. Haar
zoektocht naar de ideale man was,

De derde artiest in de rij, Ronald
Snijders, bleek een taalvirtuoos
vol woordgrappen. Maar door
zijn spraakwaterval aan woorden, kon je er op een gegeven
moment geen touw meer aan
vast knopen. Wel leuk was zijn
uitleg van de betekenis van het
nieuwe woord benefietkeeper:
“een keeper die voor het goede
doel staat.” En dat paste perfect
bij deze benefietavond, onder auspiciën van Lions Club Zandvoort,
die als doel had zoveel mogelijk
geld bij elkaar te krijgen voor de
Stichting ‘Lions helpen Kinderen’,
die projecten ondersteunt voor
kinderen in nood en kinderen in
achterstandssituaties in eigen
land en daarbuiten. Hoeveel de
uiteindelijke opbrengst is geworden, mede door een grote loterij
bij beide strandpaviljoens, zal later
dit jaar bekend worden gemaakt.

The Fureys komen weer naar Zandvoort
De bekende Ierse band The Fureys komt weer naar Nederland voor een serie van zeventien concerten en uiteraard
zullen ze, voor de vierde keer, Zandvoort aandoen. Vorig
jaar liep alles niet zoals het zou moeten, na een hartoperatie van zanger George Furey. Maar deze geweldige Ierse
band is nu weer volop aan het touren!

De Ierse band was in 2013 voor het laatst in Zandvoort

De Fureys familie is een heel
muzikale familie, afkomstig uit
Dublin. Vader en moeder Furey
zongen niet alleen, maar bespeelden ook verschillende instrumenten, zoals accordeon, banjo en
viool. Ook hun vier zonen Eddie,
George, Finbar en Paul leerden
al vroeg de nodige instrumenten te bespelen. Vanaf de jaren

zestig treden de familieleden in
verschillende samenstellingen en
onder verschillende namen op in
Ierland, Schotland en veel andere
Europese landen. Later traden zij
ook vele malen op in Australië,
Amerika en Canada.
Een beetje folk-liefhebber heeft
wel een plaat of cd van The

Fureys in hun kast staan. De
band heeft maar liefs 54 Cd’s gemaakt waaronder vele hits, zoals
When You Are Sweet Sixteen, The
Green Field Of France, The Old
man, Steel Away en Red Rose
Café. Broer Finbar verliet de band
in 1993 en in juni 2002 overleed
broer Paul na een kort ziekbed.
De twee overgebleven broers,
Eddie en George, worden tijdens
de concerten bijgestaan door
accordeonist Camillus Hiney en
bassist Aidan Guilfoyle, en de
talentvolle jonge banjo speler
Ger Lord. De vijf mannen spelen
goudeerlijke muziek, vol vuur
en waar de liefde voor het vaderland vanaf straalt. De concerten zijn stuk voor stuk energiek,
uitnodigend en aanstekelijk.
Een concert van The Fureys is er
eentje om nooit te vergeten, met
een lach en een traan, iedereen
gaat vrolijk naar huis, mis ze dus
niet!
Het concert in theater De Krocht
is op vrijdag 30 oktober en begint
om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar à € 20 via Theo Smit in
theater De Krocht (06-54677947)
of via info@thefureys.nl.

maken met een eerste serieuze winterprik en ook in de
Benelux wordt het vanaf het weekend minder zacht en
zelfs wat koud voor het gevoel. Bij ons voorlopig geen
sneeuwperikelen en invallende vorst zoals in de regio
Moskou straks, maar met middagmaxima van rond de 12
graden zal het begin volgende week niet bepaald warm
zijn in het Zandvoortse. De doorstaande oostenwind
maakt het dan soms even gevoelig koud buitenshuis.
Na de dinsdagse regens gaf ook
de woensdag aanvankelijk nog
veel bewolking met wat regen.
Later klaarde het op, maar zelfs
tot en met donderdag blijft er
dan nog een verdwaalde bui
mogelijk.
Eerst vrijdag en gedurende
het weekend wordt een hogedrukgebied dat zich boven
Scandinavië installeert, meer
van belang voor ons weerbeeld. De wind gaat om naar
het noordoosten in het weekend en daarmee wordt drogere
lucht meegenomen waarbij de
zon er meer aan te pas komt.
Het blijft dan droog en dat geldt
waarschijnlijk ook voor een deel
van de volgende oktoberweek
nog.
Lagedrukgebieden neigen wat
op te komen op de middellange termijn via het zuidwesten
en midden van Europa. Die ontwikkeling kan de positieve invloed van het genoemde hogedrukgebied wat doen dimmen.
In de praktijk zou dit meer bewolking moeten geven en een

wat toenemende oostenwind.
Vooral de nachten worden weer
wat kouder vanaf zaterdag en
de kans op nachtvorst neemt
weer toe. Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat de temperatuur op gewone meethoogte
(ooghoogte) tijdens een enkele
nacht tot rond 2 graden kan dalen in de open buitengebieden
aan de rand van Zandvoort. In
de meest bebouwde gedeelten komt de temperatuur dan
niet overtuigend onder de 5
graden.
Bijzonder koud voor begin oktober was het in 1998 toen er op
3 oktober een snerpende ooster stond bij slechts 5-6 graden
aan het begin van de middag.
Op 13 oktober 1975 viel er (recordvroeg) sneeuw. Ook in onze
contreien (tot op het strand)
lag soms een ongewoon vroeg
laagje van ruim 3 centimeter.
Meer weerinfo eventueel via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

16o

16o

15o

13o

Min

20o

9o

8o

7o

Zon

25%

50%

65%

85%

Neerslag 60%

40%

10%

10%

Wind

no. 3

ono. 4

ono. 3-4

zw. 3-4
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HALLOWEEN

Gemeente Zandvoort

bij Center Parcs Park Zandvoort
WORKSHOP POMPOENEN UITSNIJDEN
Ben je tussen 4 en 10 jaar?
Kom dan in oktober op zaterdag of woensdag van 14.00 – 15.00 uur
onder begeleiding je eigen pompoen snijden in de Market Dome!
Prijs € 11,- per kind, vooraf reserveren verplicht.
Center Parcs Park Zandvoort
Vondellaan 60, 2041 BE Zandvoort
Tel.: 023 – 57 20 000
of kijk op: www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

WERK IN UITVOERING
Groot onderhoud Zeeweg (N200)
Het groot onderhoud aan de Zeeweg
(N200) in de gemeente Bloemendaal
is in volle gang.
Van 12 tot en met 19 oktober is de
rotonde Brouwerskolkweg afgesloten en geldt een omleidingsroute
voor gemotoriseerd verkeer via de
N201 Zandvoortselaan. Weggebruikers moeten rekening houden met
extra reistijd.
Planning
• Werk aan noordelijke rijbaan.
Verkeer over zuidelijke rijbaan:
20 september tot en met 11 oktober.

• Rotonde Brouwerskolkweg en aangrenzende wegvakken afgesloten:
12 oktober 05.00 uur tot en met
19 oktober 05.00 uur.
• Asfalteren Kop van de Zeeweg:
19 oktober tot en met 28 oktober,
tussen 20.00 en 05.00 uur.
Het verkeer wordt om en om langs
het werkvak geleid.
Informatie
Voor meer informatie zie:
www.noord-holland.nl/zeeweg. Of bel
met het provinciale servicepunt Wegen
en Vaarwegen: 0800 0200 600 (gratis).

Omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer 12 tot en met 19 oktober:
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Samen in gesprek over minimabeleid
Vertel ons hoe wij u kunnen helpen
De groep mensen met een laag inkomen groeit, ook in onze gemeente. Ter ondersteuning
heeft de gemeente Zandvoort een aantal regelingen. Daarvan lijkt niet iedereen die deze hulp
kan gebruiken zich bewust. Dat zien we graag anders en daarom nodigen wij u uit om mee
te denken over de vraag hoe wij mensen die van deze regeling gebruik mogen maken, beter
kunnen bereiken. Ook willen wij graag weten aan welke hulp behoefte is.
Bijeenkomst op dinsdag 13 oktober 2015
Wij willen graag met u persoonlijk in gesprek komen. Daarom organiseren we een bijeenkomst
waarin wij kunnen inventariseren wat er bij de Zandvoortse minima zoal leeft.
Wij vragen u om tijdens deze bijeenkomst, gezamenlijk met ons en onze partners, het gesprek
aan te gaan. Wethouder Gerard Kuipers is bij deze bijeenkomst aanwezig en hij gaat graag in
gesprek met u.
We hebben een paar vragen voor u. Met de antwoorden op deze vragen kunnen we werken
aan een ander minimabeleid. We zijn heel benieuwd naar uw antwoorden op deze vragen:
1. Weet u welke gemeentelijke regelingen er zijn? Waar u ze kunt vinden?
En maakt u gebruik van de regelingen?
2. Wat merkt u van de speciale regelingen van de gemeente.
Vindt u dat ze uw kansen vergroten?
3. Waaraan heeft u behoefte (in contact met de gemeente of voor specifieke regelingen).
Wordt u daarin nu wel of niet voorzien.
4. Wat heeft u persoonlijk nodig om uw situatie te verbeteren.
Met de opgehaalde informatie, willen wij het huidige minimabeleid verbeteren.
De gemeenteraad zal begin 2016 beslissen over dit beleid.

De bijeenkomst is op dinsdag 13 oktober 2015 van 16.00 tot 17.30 uur
Locatie: Het Pluspunt, Theo Hilberszaal.
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort
Meer informatie of aanmelden via: Marjan Beneker
E-mailadres: mbeneker@haarlem.nl
Tel. : 0610013485.
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Krua Surin wordt toko
Het Thaïse restaurant Krua Surin is half juli verhuisd naar
de Haltestraat. Met de verhuizing is ook het concept aangepast. Het restaurant is omgevormd naar een cateringen bezorg toko, een Aziatische winkel waar de producten
die u koopt bij u op afspraak thuis geleverd worden. Uiteraard blijft het belangrijkste die heerlijke Thaïse maaltijden en hapjes die u bij Krua Surin besteld en gratis bezorgd worden.

dienst te zijn met een nog uitgebreidere keus van maaltijden en
hapjes”, aldus Nijland.
Even later wijst hij op een aantal nieuwe gerechten die op de
uitgebreide kaart erbij zijn gekomen. Het gaat hoofdzakelijk om
Thaïse salades, spareribs (Thai
style), gefrituurde hapjes en kipgerechten als kippenvleugeltjes
en kippenbouten. “Uiteraard zijn
deze gerechten, naar de Thaïse
traditie, lekker pittig van smaak.
Echt zoals u van ons gewend
bent. En voor de prijs hoeft u
het niet te laten. De nieuwe gerechten zijn in de prijsklasse van
€ 6,- tot € 7,50!”, legt hij uit. Ook de
Thaïse soepen worden nu steeds
meer gewaardeerd, evenals de
Wok on Beach producten die al
vanaf € 7,50 verkrijgbaar zijn.

´t Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein bestaat
maar liefst 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er het
hele jaar van alles te beleven. Brigitte en Rob, de huidige eigenaren, willen maar één ding: ´t Wapen ouderwets laten bruisen als gezellige bruine kroeg en als smaakvol restaurant.

Nijland wil ook de aandacht
vestigen op de speciale actie
die in voorbereiding is. Door
bij Krua Surin uw Aziatische en
Surinaamse producten te bestellen en te laten thuisbezorgen, hoeft u zelf niet meer naar
Amsterdam of Beverwijk te reizen. “Onze klanten kunnen dan
mee profiteren van de veel lagere
groothandelsprijzen die wij betalen”, sluit hij af.

De viering van het 125-jarig bestaan van ’t Wapen van
Zandvoort wordt zaterdag 10 oktober besloten met een
groot slotfeest. Daaraan doen verschillende artiesten
mee, met als climax een optreden van De Deik.

Groot slotfeest climax
125-jarig bestaan

Het keukenteam van Krua Surin

“Wij waren al lang op zoek naar
een pand met een grote keuken.
Natuurlijk hadden wij het naar
onze zin op de Passage, maar met
name op zondag was de keuken
te klein. In de Haltestraat, waar
in het verleden de Zandvoortse
Bazaar gevestigd was, hebben
we gevonden wat we zochten. Na
toestemming van de gemeente
hebben we toen de knoop doorgehakt en hebben we daar onze
toko gevestigd. Op termijn willen wij ons restaurant aan de
Passage weer openen om daar
de mogelijkheid te bieden aan de
strandgangers om onze welbekende maaltijden te bestellen en
te nuttigen”, zegt een blije eigenaar Gerrit Nijland die Krua Surin

samen met zijn echtgenote runt.
Het echtpaar Nijland heeft een
grote klantenkring in Zandvoort
en directe omgeving opgebouwd
met het afhalen en bezorgen van
Thaïse maaltijden en hapjes. De
maaltijden worden normaal binnen een half uur bezorgd, maar
als het een echte drukke dag is
zou daar een kwartiertje bij kunnen komen. Na een wat moeizame start in juli en begin augustus
staat alles nu weer op de juiste
plek, het team is weer ingespeeld
op de nieuwe situatie en alles
loopt weer als een trein. “Met de
veel grotere keuken en extra wok
branders kijkt ons hele team er nu
naar uit om onze klanten snel van

De unieke bezorgactie blijft gewoon bestaan: bij 14 stempeltjes/
handtekeningen op de speciale
bezorgkaart, krijgt u bij de 15e
bestelling € 10 korting!
Krua Surin, Haltestraat 30, tel.
5746609 of 06-30681325.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Maandagochtend kwart voor 8. Ik loop tijdens mijn rondje joggen aan de kop van de Zeestraat, richting boulevard, en
zie aan de overzijde het gele veegwagentje van de gemeente aan komen rijden. Fijn dat ze de rotzooi opruimen die de
bezoekers in het laatste (?) mooie weekend van het jaar hebben achtergelaten. Maar tot mijn verbazing zitten er twee
heren in het wagentje. De man die als taak heeft om afval dat op de stoep of achter geparkeerde auto’s ligt in de baan
van de roterende borstels van het wagentje te vegen vindt dat blijkbaar te veel moeite en zit gezellig naast zijn maat
te keuvelen. Als ik langs het stuk loop waar ze net geweest zijn, wemelt het nog van de troep.
Wij als burgers van Zandvoort betalen twee salarissen om de helft van het werk gedaan te krijgen. Erger nog vind ik
dat zo’n man dus geen enkele eer in zijn werk stelt, het geen moer kan schelen dat ons dorp zo smerig blijft. Terwijl er
talloze werklozen rondlopen die snakken naar een nuttige invulling van hun bestaan. Onder hen de bezem die werkloos aan
de achterkant van het veegwagentje hangt te bungelen en mij verontschuldigend aankijkt als het wagentje verder rijdt…
Van diverse Zandvoorters heb ik vernomen dat dit schouwspel allesbehalve een uitzondering was. Ook diverse telefoontjes naar de gemeente om daar melding van te maken halen overduidelijk niets uit. Misschien was het beter geweest als
de gemeente het geld en de moeite die in de betuttelende advertenties in deze krant zijn gestoken, had gespendeerd
aan het coachen en controleren van haar eigen personeel. Of op z’n minst aan het frequenter leegmaken van die paar
prullenbakken die er nog over zijn na de rigoureuze bezuinigingsactie van twee jaar geleden. Zandvoort Schoon, laat
me niet lachen.
O, en voordat iemand roept: en wat doe je er zelf aan: mijn vrouw en ik rapen dagelijks enige plastic tassen vol zwerfvuil
van de straat. Het is vechten tegen de bierkaai, je wordt heel raar aangekeken, maar het voelt als een verzetsdaad.
Edwin Gitsels

Brigitte en Rob hebben de afgelopen maanden gemerkt dat
hun inzet om van deze oudste kroeg van Zandvoort weer een
hotspot te maken zijn vruchten begint af te werpen. Er zijn veel
Zandvoorters die vroeger vaste gast in dit etablissement waren
en nu de weg naar 't Wapen hebben teruggevonden. Maar ook
een jonger publiek voelt zich er inmiddels thuis. Een geweldig
wapen is ook het terras, dat een perfecte plek is om te chillen
zodra de zon schijnt.
Een van de evenementen dat goed liep was het Speciaal Bier
Festival. "Vanwege het succes doen we dat in november nog een
keer over. Dan presenteren we ook ons Winter-Wapenbier, speciaal voor ons gebrouwen door Klein
Duimpje", laat Rob weten. En deze
maand doet 't Wapen ook mee aan
de Bokbiertocht langs diverse horecagelegenheden. Verder is het in oktober Wild bij 't Wapen. Bri bereidt
elke week een andere wildspecial.
Wat het slotfeest betreft, daarvoor
wordt flink uitgepakt. Er worden maar liefst twee tenten aangebouwd en er komen verschillende bars buiten. Iedereen is
welkom vanaf 17.30 uur. Het eerste optreden wordt verzorgd
door de Zandvoortse vioolvirtuoos Papa Luigi & Amici. Daarna
zal Michael Knubbe zijn heerlijke folk en popsongs ten gehore
brengen, gevolgd door Mark Meijer, die met zijn veelzijdige
repertoire voor ieder wat wils zal zingen. Hoogtepunt van de
avond belooft het optreden te worden van de Deik. Niet te verwarren met De Dijk. Maar deze coverband klinkt precies hetzelfde als de 'echte'. Als je je ogen dicht
doet, hoor je geen verschil. De Deik zal
twee keer drie kwartier voor muzikaal
vuurwerk zorgen.
Op het slotfeest is ook de grote verloting van de lootjes die dit jubileumjaar zijn uitgegeven. Er zijn prachtige
prijzen te winnen, zoals een weekend
naar Texel, een bezoek aan de Grolsch-brouwerij en een bezoek
aan de Chouffe-brouwerij. Zeker een reden om op 10 oktober
naar 't Wapen van Zandvoort Slotfeest te komen, want ook die
avond kun je nog lootjes sparen.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 41 - 2015
Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 40 en
de verdere in week 40 door het college genomen besluiten
zijn in week 41 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadscommissies
De raadscommissies komen bijeen op 13, 14 en 15 oktober 2015
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde
raadsvoorstellen vindt plaats op 3 en 4 november 2015.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog
wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s.
D e b i j e e n k o m s te n wo rd e n v i a d e g e m e e n te lijke website rechtstreeks uitgezonden (website,
“Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Raadscommissie Bestuur en Middelen
dinsdag 13 oktober 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Begroting 2016, onderdelen
• Publieke Dienstverlening
• Veiligheid
• Financiële Middelen
• Reserves
• Paragrafen
• Financiële begroting
• Belasting- en retributieverordeningen 2016

Raadscommissie Ruimte en Economie
woensdag 14 oktober 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Begroting 2016, onderdelen
• Ruimtelijk Domein
• Toerisme en Economie

Zandvoort:
- Mr. Troelstrastraat 39, het kappen van een boom, ingekomen 18 september 2015, 2015-VV-150
- Zeestraat 71a, het kappen van een boom, ingekomen 27
september 2015, 2015-VV-151
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Raadscommissie Samenleving
donderdag 15 oktober 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Transformatieprogramma Sociaal Domein
• Begroting 2016, onderdeel Sociaal Domein
U mag op deze bijeenkomsten ook niet-geagendeerde onderwerpen aan de orde stellen, mits het onderwerp behoort
bij de betreffende commissie. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de griffie
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één
bijeenkomst toegelaten.

Collegelid spreken?
Zandvoort:
- Paradijsweg 15, het bouwen van een extra bouwlaag,
verzonden 1 oktober 2015, 2015-VV-137
- Karel Doormanstraat 2F2, het vergroten van een doorbraak,
verzonden 29 september 2015, 2015-VV-138

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Bezwaarschriften

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden
of aanbieden van banen in Zandvoort.

NOMINEREN VOOR ONDERNEMING VAN HET JAAR 2015
Nomineer per categorie uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail | 2. Dienstverlening/Zorg | 3. Toerisme/Recreatie
Stemmen kan t/m 12 oktober via ovhj@zandvoortsecourant.nl of via de Zandvoort App
14
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Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Poststraat 6

Het Zandvoorts Museum heeft van 9 oktober tot 22 november een nieuwe solo tentoonstelling ‘Flower Power’
van kunstenaar Marianne Naerebout. Haar passie voor

Naam
Tekst

: Hotel pension
: OP DE GEB. VAN P. OOSTVEEN
IS DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR
P.H. VAN KEEREN
OUD 9 JAAR
17 NOVEMBER 1898
Locatie
: Poststraat nr. 6
Maker
: onbekend
Datum onthulling : 17 november 1898
Onthuld door
: gelegd door P.H. van Keeren
Bron
: ZN1996-0048
Bijzonderheden
: De eerste steen zit in het blok woningen Poststraat 4-4a-6-6a die gebouwd zijn
als hotel-pension. In begin jaren ’30 werd het blok aangekocht door de fam. Van der Mije, het blok
werd verbouwd tot vier aparte woningen.

De bewoners van
Poststraat 6

Petronella met Roelof van
Zeben (arts), het adres is
Poststraat 6. In augustus 1934
overleed Petronella van KeerenOostveen op 91-jarige leeftijd.
Op 15 oktober 1934 werd op
verzoek van de erfgenamen
van de weduwe Van Keeren
in de percelen Poststraat 4-6

Het perceel Poststraat 6 was
eigendom van Hendrik van
Keeren. Hij was in 1830 op
Texel geboren en is op 81-jarige
leeftijd in Zandvoort overleden.
Aan Hendrik van Keeren werd
in 1905 een vergunning verleend om zijn perceel Poststraat
nr. 6 op de riolering aan te
sluiten. Van Keeren, getrouwd
met Petronella Oostveen, was
wagenmaker maar ook magazijnmeester van Het Witte Kruis
in het pand aan de Haltestraat.
Zijn kleindochter Petronella,
geboren in 1889, plaatste als
9-jarige op 17 november 1898
de eerste steen.

de hele inboedel geveild. In
deze periode werd het hotelpension aangekocht door de
familie Van der Mije. Later werd
het gebouw opgesplitst in vier
woningen, waarvan heden ten
dage één woning nog steeds
bewoond wordt door nazaten
van Van der Mije.

In september 1922 trouwde

Multi-musicus bij Jazz in Zandvoort
In Theater De Krocht wordt komende zondag weer een jazz concert georganiseerd door
Jazz in Zandvoort. De maandelijkse jazzconcerten zijn inmiddels een begrip geworden
en de musici komen maar al te graag spelen in de prachtige theaterzaal die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt.

Peter Ligtermoet komt naar Zandvoort

Op 11 oktober treedt violist Peter
Ligtermoet op. Hij is een zeer ervaren en buitengewoon vakkun-

Flower Power in museum

dige multi-instrumentalist, een
type musicus waarvan er niet veel
meer bestaan. Zijn leven lang

kleur is als een rode draad terug te vinden in de fantasierijke kunstwerken.

Zeer kleurrijk kunstwerk van Marianne Naerebout

Na haar studies aan de Pedagogische Academie te Rotterdam en
de Kunstacademie St. Joost te
Breda vertrok zij weer naar het
buitenland waar zij elf jaar lang
woonde en werkte in landen als
Israël, Oman, Syrië, Maleisië en
Gabon. Daarna volgde een periode van 10 jaar wonen en werken in Amerika. In al deze landen
kon zij de inspiratie opdoen die
haar werken steeds herkenbaarder maakten. Materialen als
doek, papier, polyester, acrylraat,
hout, metaal en alles wat zij verder tegenkwam werd gevormd
tot haar eigenwijze kunstwerken.

De vier elementen water, lucht,
aarde en vuur zijn terug te vinden
in haar kunst. Zo staan haar vissen centraal voor het water, haar
vogels voor de lucht, haar maskers
voor de aarde en de kleur voor het
vuur. Met een touch van inspiratie vanuit verschillende culturen
zoals onder andere de Maya’s, de
Indianen en de Maasai. En altijd
weer die opvallende eigenschap:
kleur!
Vrijdag 9 oktober om 16.00 uur is iedereen welkom in het Zandvoorts
Museum, Swaluestraat 1, om
kennis te maken met Marianne
Naerebout en haar werk.

Zandvoorters gaan de strijd
aan voor energiebesparing
Zandvoort doet mee met de landelijke Energy Battle van
het Klimaatverbond. Er nemen drie teams deel aan de
Battle. Een team van de Mariaschool, een van inwoners en

heeft hij uitsluitend met topmusici gewerkt en op zeer hoog niveau
gemusiceerd. Ligtermoet behaalde in 1977 het einddiploma
solospel viool aan het conservatorium, speelde in het Koninklijk
Concertgebouworkest en begeleidde talloze Nederlandse
artiesten. Verder heeft hij zich
als muzikant zo breed mogelijk
ontwikkeld op verschillende
instrumenten, zoals piano/synthesizer, viool en accordeon en
tevens zang. Ligtermoet brengt
een afwisselend repertoire van
easy listening, romantiek, folklore, klassiek en dansmuziek. Aan
de piano Jean Louis van Dam en
Eric Timmermans op de contrabas zullen hem begeleiden. De
entree bedraagt € 15. Een passepartout voor alle concerten kost
slechts € 100.

een van de gemeente. Deze teams gaan vanaf 9 oktober
de strijd aan met andere gemeenten en onderling om zoveel mogelijk energie te besparen.
Nederlandse gemeenten willen
hun inwoners, werknemers en
bedrijven stimuleren om hun
energieverbruik te verlagen.
Daarom starten op 9 oktober
behalve Zandvoort diverse gemeenten met de wedstrijd. Zij
leveren elk drie teams, waarbij
zowel ambtenaren, raadsleden, bedrijven als bewoners
zoveel mogelijk energie gaan
besparen. De gemeente met de
grootste behaalde besparing na
drie maanden is de winnaar. Op
5 februari 2016 wordt bekend
gemaakt wie heeft gewonnen.
De Energy Battle wordt jaarlijks
door het Klimaatverbond geor-

ganiseerd.
Een gemiddeld Nederlands huishouden verspilt 14% elektriciteit.
Daarnaast krijgen we met z’n allen steeds meer apparaten en
gadgets in huis die allemaal elektriciteit verbruiken. Gemiddeld
hebben we er zo’n 68 in huis!
Met de Energy Battle wil het
Klimaatverbond laten zien dat
een gemiddelde elektriciteitsbesparing van 10 tot 20% goed
haalbaar is. Als een gemiddeld
gezin 15% bespaart scheelt dat
zo’n € 120 per jaar. Besparen is
dus goed voor het milieu én de
portemonnee.
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Zandkorrels
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
...................................................
Bent u op zoek naar
de tijdelijke opslag
van huisraad
of andere spullen?
Wij verhuren per maand
per 10 m2 (minimum)
opslagruimte in
Zandvoort Noord.
Mocht u geïnteresseerd
zijn kunt u bellen
na 18.00 uur
naar ons tel.nr. 5717805
(G. Dijkema – 220 = € 14,-)
....................................................
Te huur: kamer/studio
in het centrum
van Zandvoort.
Met eigen opgang.
Vanaf oktober t/m
april. All Incl.
Tel. 023-5719541
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
...................................................
Hoveniersbedrijf
Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K.
(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in
en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk, badkamers
en keukens. Professioneel
schilder. Poolse kwaliteit!
Ook voor schoonmaakwerk bij u
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl
.................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 160 per maand
06-53256274
....................................................
Vetrolletjes?
Cellulite?
Weg ermee!
Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
...................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Voor een pedicure
behandeling waarin
u de baas blijft over
uw voeten en die
gespecialiseerd is in
het verwijderen
van pijnlijke likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.
16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................

Zandvoort veiliger door
Burgernetdeelnemers

Gespecialiseerd in
Porsche en
4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
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PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quiltmaatjes
gezocht
om bij mij thuis of bij
jullie thuis te quilten
Mobiel: 06-48505067

Burgernet is een unieke samenwerking tussen
burgers, gemeente en politie om de veiligheid
in de wijk te vergroten. Samen kunnen we de
kans vergroten dat inbrekers worden opgepakt.

Burgernet wordt niet alleen ingezet bij inbraken. Ook
bij een overval, een vermissing of doorrijden na een
ongeval kan Burgernet vragen of mensen in de buurt
mee willen kijken. Mensen die zich hebben aangemeld,
ontvangen een spraak- of sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een persoon of voertuig. Als zij de
verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen
zij gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller
en gerichter zoeken. Op dit moment wordt 1 op de 10
Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers
opgelost. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht
over het resultaat van de Burgernetactie.
Stel je voor: Je ziet twee mannen met bivakmuts bij de
achterburen uit een raam klimmen. Je belt de politie om
de inbraak te melden. Ondertussen zie je de mannen in
een blauwe bestelbus met hoge snelheid de straat uit
rijden. Gelukkig kan je een goed signalement van de
mannen en de auto geven. De politie gaat direct naar ze
op zoek en start een Burgernetactie.
Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een paar
minuten later een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de twee mannen in hun blauwe
bestelbus. Een paar straten verderop ziet een oplettende
Burgernetdeelnemer twee mannen een blauwe bestelbus in een garagebox parkeren. Hij belt gratis via 08000011 naar de meldkamer om de centralist te laten weten
waar hij de mannen heeft gezien. De centralist speelt de
informatie direct aan de politie door. Nog geen kwartier
later kan de politie de twee verdachten in de garagebox
aanhouden.

Doe ook mee
Inmiddels telt Nederland al 1,5 miljoen Burgernetdeelnemers. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer
Burgernetacties met succes kunnen worden afgesloten.
Alle inwoners van 16 jaar en ouder die mee willen werken
aan een veilige buurt kunnen zich aanmelden op www.
burgernet.nl.

HEEFT U EEN BOODSCHAP
VOOR UW KLANTEN?

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl
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Alzheimer is een schrikbeeld maar het is niet direct het
einde van het bestaan. Voel eens hoe het is om gedesorienteerd te zijn en leef je in in de kwetsbare medemens die
gaandeweg afhankelijk wordt van zijn/haar omgeving.
Leef je ook in in wat het inhoudt voor zijn/haar partner,
kind of familie. Wat dat kan doen met de wederkerigheid
in relaties? Realiseer je ook dat omstanders vaak meer
moeite met dementie hebben dan de mensen zelf.

met een andere (noodgedwongen) fase. Alles wordt anders, net
zo als altijd alles anders wordt in
het leven. Niets blijft hetzelfde.
Alzheimer kan het begin zijn van
iets nieuws, van andere ervaringen. Talenten, kwaliteiten en het
aanvoelen blijven nog heel lang
in tact.”

Verleg de focus van
wetenschap naar praktijk

Leontine Trijber van Zandstroom

Programmacoördinator Leontine
Trijber van Ontmoetingscentrum
Zandstroom (Zorgbalans), bedoeld voor (kwetsbare) mensen
die (erg) vergeetachtig zijn en
hun familie, maakt zich druk over
het sombere en te negatieve
Alzheimer-imago. “De ziekte is al
ingewikkeld genoeg. De vele taboes in het dorp, in de maatschappij, en de negatieve beeldvorming,
maken zaken nodeloos pijnlijk
en ingewikkeld”, aldus Trijber. Zij
breekt een lans voor meer kleur,
acceptatie en humor. “Gedraag je
zo nu en dan als een vlinder. Laat
vooral de touwtjes een beetje vieren en til niet te zwaar aan zaken
die anders lopen dan verwacht.

Doe vooral wat je (nog) wel kan,
wat je leuk vindt en deel je talent
met anderen.”

Ieder mens is uniek
“Ieder mens is uniek, voegt iets
toe en heeft zijn/haar eigen verhaal. Het is de kunst om daar naar
op zoek te gaan,” vervolgt Trijber
enthousiast. “Blijf de mens zien en
niet de ziekte. Iedere fase in het
proces is ook weer anders. Invloed
op de medische diagnose heb je
niet. Als het zo is, dan is het zo. Je
hebt wél invloed op de manier
hoe je omgaat met datgene wat
je overkomt in je leven, op anders kijken. Wie te maken krijgt
met Alzheimer krijgt te maken

Het is mooi dat er al zo lang gezocht wordt naar genezing en een
werkend medicijn. Aan onderzoek, dat veelal belastend is voor
mensen met dementie, wordt miljoenen euro’s uitgegeven. “Het is
stressvol, je wordt geconfronteerd
met wat je niet (meer) kunt en het
levert je doorgaans niets op waar
je wat aan hebt. Veel wetenschappers zijn er heel erg van overtuigd
dat het ei van Columbus ooit gevonden gaat worden. Wanneer
‘ooit’ is weet echter niemand.” zegt
Trijber. Ondertussen dendert de
Alzheimertrein met volle vaart
door en vergeet men dat de focus
primair zou moeten liggen op het
signaleren en verbeteren van de
schrijnende praktijk. Op humane
ondersteuning en vanuit de mens
als mens zien en niet als patiënt.

Je hoeft geen supermens
te zijn die alles alleen kan
Iedereen is (ook) kwetsbaar en
heeft vroeg of laat een steuntje
in de rug nodig. “We zien dagelijks heel veel overbelaste familieleden. Er wordt vaak veel te lang
gewacht met het aan de bel trekken. De problemen worden grandioos onderschat. Zeker in het geval van dementie is het belangrijk
om vooral niet alles in je eentje op
te willen lossen. Dat is een uitputtingsslag en dat houdt geen mens
vol! Het zal niet de eerste keer zijn
dat de partner, de mantelzorger
vaak eerder overlijdt dan de mens

Tienerkamp naar Duinrell
Ook dit jaar wordt er weer een tienerkamp georganiseerd
door Pluspunt. Dit jaar gaat de groep van vrijdag 16 tot
zondag 18 oktober naar het DuinHostel in Duinrell. Er zijn
nog een paar plekjes vrij.
Dit is niet zomaar een kamp. Dit
kamp is vanuit Pluspunt georganiseerd voor Zandvoortse tieners
van 12 tot 18 jaar die zelf niet
op vakantie gaan of voor tieners
waarvoor het goed is even lekker een weekend ertussenuit te
kunnen. Zou jij graag mee willen
of weet je een tiener die hiervoor
in aanmerking komt? Er zijn nog
een paar plekjes vrij dus wees er
snel bij! Neem contact op met
Floortje Valk via f.valk@pluspunt-

zandvoort.nl of kom langs bij het
jeugdhonk op Kosterstraat 1a
op maandag en woensdag van
18.30 tot 22.00 uur voor meer
info.
Dankzij giften van de Rotary
Zandvoort, Stichting Kinder tehuis Zandvoort, Stichting Max
en Paul Schumacher, de Nolte
stichting, de diaconie van de
Agathakerk en de Key kan het
tienerkamp weer plaatsvinden.

met dementie! Accepteer dus dat
het noodzakelijk en volkomen
normaal is, dat dementie om begeleiding vraagt. Vind je het moeilijk om hulp te vragen, geef er dan
een andere draai aan. Zeg dat je
bezig bent met het leren van een
‘nieuwe taal’, want daar gaat het
om bij dementie. Als bepaalde delen in de hersenen niet meer functioneren vraagt dat om een andere manier van contact maken. Dat
is de taal van het hart! En met een
beetje oefening kan iedereen die
taal leren,” legt Trijber uit.

Zorg nieuwe stijl
Er wordt maatwerk geleverd bij
zorg nieuwe stijl, dat is voor iedereen anders. Met z’n allen, in
samenwerking met de familie,
thuiszorg en Ontmoetingscentra,
wordt er geprobeerd om opname te voorkomen. Of in elk
geval zo lang mogelijk uit te stellen. Echt gewend raken bij een
Ontmoetingscentrum heeft tijd
nodig, trek daar een paar weken
voor uit. Schrijf je daarnaast als
mantelzorger vooral ook in voor
een lotgenotengroep, bijvoorbeeld via Tandem.

Vernieuwen doe
je met elkaar
De Ontmoetingscentra en alle anderen die op een vernieuwende
manier met dementie omgaan en
bezig zijn, laten zien en ervaren
dat mensen met Alzheimer, mensen zijn zoals jij, ik en elk ander
mens. Het generaliserende ‘de
mens met dementie’ bestaat niet.
Elk individu heeft een eigen persoonlijkheid, een uniek karakter
en een authentiek levensverhaal.
Ontdek deze parels. Er is er niet
een hetzelfde. Juist het anders
zijn, die grote diversiteit maakt
mensen zo fascinerend, ook als
ze kwetsbaar en mogelijk afhankelijk zijn.

Column

Durf en angst
Liggen durf en angst dicht bij
elkaar? In Sipadan, een tropisch eiland ten oosten van
Tawau in Maleisië, gelegen in de
Celebeszee in de deelstaat Sabah,
ervaarden wij deze emotie combinatie meerdere malen. Onder
andere tijdens een nachtelijke
snorkel, met krachtig verlichte
zaklantaarn in de hand, bij een
drop-off van 600 meter diepte,
waarbij we zwommen met een
white tip reef shark in de nacht.
Een ongekende, hartslag verhogende belevenis.
Maar welke gelegenheid biedt
beide emoties nog meer? Juist,
een huwelijksaanzoek. Zo was ik
even geleden voor mijn studie
startweekend in Elspeet alwaar
we smakelijk aten in de brasserietuinen van Landgoed Staverden.
Het was daar, waar een keurig in
pak aangeklede jongeman zenuwachtig ronddoolde. Hij had
de serveerster in zijn complot
meegenomen. Onder gepaste
dwang werd de jongedame
naar de tuinen geloodst alwaar
de jongeman, die via de keuken
naar achteren was geslopen zodat zij niets zou zien, haar met
ring opwachtte. Applaus toen het
stel enige tijd later een pietsie
bleek en een beetje bibberend,
doch hand in hand binnenkwam.
Er waren twee brandalarmen aan
vooraf gegaan tijdens ons diner.
Een levendig avondje zo te noemen, waarbij durf en angst elkaar
ontmoetten om er helemaal voor
te gaan.
Ook bij het kiezen om met vervroegd pensioen te gaan voeden zowel de competentie als
de emotie je gedachte. Of als je
in tweestrijd staat om die gewaagde saltosprong met snowboarden te maken. Ga jij in huis
naar beneden als je gestommel en gerinkel hoort terwijl je
adem hier en daar stagneert?
En ik kan mij zo voorstellen
dat brandweerlieden en de bemanning van de KNRM in ons
dorp zichzelf bij reddingsacties
ook weleens, doch controleerbaarder, in een bijna net zo’n
hartslag verhogende situatie
bevinden als de slachtoffers in
nood. Durf en angst, ze liggen
heel dicht bij elkaar, ook
al hebben ze elkaar niet altijd nodig. Maar eenmaal
samen ontstaat er een
heelal aan kracht.

Mandy Schoorl

Leontine Trijber: “Geef mensen met dementie een kans”
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Voetbal

Autosport

SV Zandvoort stijgt naar 3e plaats
De uitwedstrijd van SV Zandvoort afgelopen zaterdag
tegen het Amsterdamse Jos/Watergraafsmeer, was eigenlijk al in de 20e minuut beslist. Zandvoort had toen al
een voorsprong van 0-3 opgebouwd en kon de rest van
de wedstrijd min of meer freewheelend naar de meet. Dat
het uiteindelijk nog 0-4 werd, is mooi meegenomen.
Jos/Watergraafsmeer was voor
de Zandvoortse voetballers de
zoveelste serieuze tegenstander op rij. De oud-Hoofdklassers
stonden voor aanvang trots
op de tweede plaats. Dit keer
kon het Zandvoort motiveren.
De strijd werd aangegaan en al

snel viel het eerste doelpunt aan
Zandvoortse kant. Milan Berck
Beelenkamp wist het leer achter
de Amsterdamse doelman te werken. Omdat Maurice Moll en Koen
Michielsen kort daarna eveneens
het net wisten te vinden, was er
van een wedstrijd eigenlijk geen

sprake meer. Boy Visser had de
eer om de eindstand van 0-4 op
het bord te zetten.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort thuis tegen ZSGO/
WMS, dat afgelopen weekend in
eigen huis met 1-1 gelijk speelde
tegen VVC. Overige uitslagen
West I, 3e klasse B: IJmuiden –
ASV Arsenal: 0-3; De Brug – KHFC:
3-3; CTO ’70 – Vlug en Vaardig: 0-3
en de wedstrijd Buitenveldert –
SCW werd5-0. Door deze uitslagen staat SV Zandvoort nu op de
3e plaats in de rangschikking.

Opnieuw GT races
tijdens Finaleraces
Komende zaterdag en zondag staat het Finaleraces weekend op de kalender van Circuit Park Zandvoort. Onder andere de bekende Blancpain GT Sprint Series houden hun
slotweekend op de Zandvoortse racepiste, waarin diverse
merken zijn vertegenwoordigd.

Basketbal

Opnieuw grote winst voor Lions
De heren van basketbalvereniging The Lions hebben zaterdag ondubbelzinnig laten zien dat er in de 4e klasse
maar één titelkandidaat is: Lions! In Hoorn werden de
reserves van Hoppers met 42-74 met een kluitje het riet
ingestuurd.
Een goede wedstrijd was het
voor met name Ron van der
Meij en Jaap van der Meij (geen
familie). De snelheid van Jaap
is normaal gesproken al bijna
legendarisch maar nu deed
hij er nog een schepje bovenop. Uiteraard was de goed

in zijn vel zittende Ron, met
zijn verschrikkelijke kracht,
een vast aanspeelpunt onder de Hoornse basket. De
Zandvoortse verdediging staat
dit seizoen ook zijn mannetje.
De lange Zandvoortse spelers, Ron van der Meij en Niels

Crabbendam, heersen onder de
borden en de snelle intercepties
van de drie andere spelers leveren veel punten op. Een hele
degelijke wedstrijd met 42-74 in
Zandvoorts voordeel als uitslag.
Lions scores: Ron van der Meij
31; Jaap van der Meij 16 en Niels
Crabbendam 11 punten.
Komende week spelen de heren
in eigen Korver Sporthal tegen
het Amsterdamse MBCA. Die
wedstrijd staat voor 18.30 uur
gepland.

de Vries wist te overtroeven.
Lieberton-man Martin Louwen
wist Jan Giesbergen in 16 beurten te verslaan. Allemaal leuke
en ook spannende wedstrijden
waarin de vele biljartvariaties en
kunststukjes hogelijk door het
publiek werden gewaardeerd.

Net als bij de ADAC GT Masters zijn
ook hier merken als Lamborghini,
Mercedes-Benz, BMW, Audi en de
snelle Bentley’s te zien. In deze
serie is ook de Ferrari 458 Italia
te bewonderen. Zowel op zaterdag als zondag is er een race van
60 minuten met de GT wagens.
De Blancpain Sprint Series wordt
ook wel gezien als het officieuze
WK voor sprintraces met deze
bolides. Dat is terug te zien in
het veld, waarin vrijwel alle top
auto’s uit de GT-racerij van de
partij zijn. De GT3 races kunnen
op Zandvoort spannend en spectaculair zijn. Tijdens het weekend
van de Zandvoort Masters hebben de coureurs uit de ADAC GT
Masters daar geen gras over laten
groeien. Beide races hebben veel
inhaalacties opgeleverd.

Volgende week start de 3e speelronde waarin Biljart Zandvoort
tegen het Wapen van Zandvoort
uitkomt. Maar ook Lardy tegen
Café Bluijs en Lieberton Boys tegen B.C. Kees Roos.

Naast de Blancpain GT Series maken de Porsche GT3 Cup Challenge
Benelux, de BMW Challenge
en German TourenWagen Cup
deel uit van het programma.
De Porsche GT3 Cup Challenge

Biljarten

Biljarters in Zandvoort blijven actief
Een spannende strijd en evenwicht tussen Lieberton Boys
en Café Bluijs en tweemaal winst van 10-6 voor BC Kees
Roos en Wapen van Zandvoort tegen Biljart Zandvoort en
Lardy. Er werden afgelopen week weer lekkere biljartpartijen gespeeld.
De strijd tussen de Lieberton
‘Gang’ en de keurige Café Bluijs
mannen eindigde gelijk: 4-4.
Vier Lieberton Boys en vier
Café Bluijs mannen verdeelden
de winstpunten. Bij Lieberton
waren Bram Kolkman, Willem,
Martin Louwen en Jan Lieberton

de winnaars met soms opvallende scores. Bij Café Bluijs
waren het Kees d’Hont, Barend
Oosterom, Ruby Stevens en Rolf
v.d. Moolen die de hun toegewezen tegenstander wisten te
verslaan. Van der Molen was de
snelste die in 11 beurten Cockie

Brute GT bolides komen opnieuw naar Zandvoort | Foto: Chris Schotanus

Benelux is de serie die bekend
staat als de snelste merkencup
van de Benelux. Met snelle rijders als Xavier Maassen, Max van
Splunteren en Peter Hoevenaars
zijn de wedstrijden spannend
tot het vallen van de vlag. Vanuit
Duitsland komt de DMV BMW
Challenge naar het circuit met
een zeer divers startveld. Deze
klasse werkt twee wedstrijden
af, waarin verschillende modellen en types van het merk BMW
als gemeenschappelijk element
hebben. De liefhebbers zien de
BMW 325i E30, Z4 M-Coupe, M3
E36 en BMW E30 V8.
Een wat minder bekende klasse
is de German TourenWagen Cup.
De Duitse wedstrijdserie komt
naar Zandvoort met verschillende bolides uit voormalige cupseries, waaronder de Renault Clio
Sport, Donkervoort D8R en SEAT
Leon Supercopa. De German
TourenWagen Cup rijdt tijdens de
Finaleraces samen met de DMV
BMW Challenge.

NOMINEREN VOOR ONDERNEMING VAN HET JAAR 2015
Nomineer per categorie uw favoriete onderneming:

1. Horeca/Retail | 2. Dienstverlening/Zorg | 3. Toerisme/Recreatie
Stemmen kan t/m 12 oktober via ovhj@zandvoortsecourant.nl of via de Zandvoort App
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Hockey - dames

Gemotiveerd damesteam
vernedert Hoevelaken
Een tot in de toppen van de tenen gemotiveerd damesteam
van ZHC heeft zondag niets heel gelaten van tegenstander
Hoevelaken. Na de min of meer beschamende nederlaag
van vorige week bij FIT Amsterdamse (3-2), was het tijd om
de buitenwereld te tonen dat het elftal echt veel te sterk is
voor de 4e klasse. De Gelderse dames werden zondag met
een 8-1 nederlaag terug naar huis gestuurd.
ZHC begon goed en geconcentreerd aan de wedstrijd, alleen
duurde het even voordat het eerste doelpunt viel. Tanya Vriesema
opende de score en niet veel
later maakte de Zandvoortse
topscorer ook de 2-0. “We bleven doorgaan met aanvallen, en

het was leuk om te zien dat veel
goals ontstonden via een tip-in.
Daar hebben we namelijk tijdens
de training op geoefend”, aldus
een blije Julia Buchel na afloop.
Amber Deinum kon via dit technische hoogstandje, na een strafcorner, de score naar 3-0 tillen

en Nicky van Marle scoorde de
4-0. Door een strafcorner kwam
de stand op 4-1 maar Vriesema
bracht de ruststand op 5-1.
Na de rust ging ZHC even fanatiek
als voor de rust verder. Binnen de
minuut maakte Vriesema haar
vierde doelpunt van de middag,
6-1. Via een tip-in van Buchel
en nog een vijfde doelpunt van
Vriesema, stopte de teller op 8-1.

Boulevard Barnaart verrijkt
met Fit Circuit Zandvoort
In de Zeereep zijn een zestal fitnesstoestellen geplaatst
tussen het Palace Hotel en reddingsbrigadepost Piet Oud.
De toestellen zijn dag en nacht en geheel gratis te gebruiken. Op 29 oktober aanstaande wordt het Fit Circuit Zandvoort officieel geopend door wethouder voor Toerisme,
Gerard Kuipers en wethouder van Sport, Gert-Jan Bluijs. Fit
Circuit Zandvoort moet zorgen voor meer sporters.

Volgende week zondag spelen
de Zandvoortse dames om 12.00
uur in Vianen tegen de gelijknamige club.

Handbal

Beetje ‘gasgeven’ levert
mooie overwinning op
De handbaldames van ZSC hebben zondag in de thuiswedstrijd tegen het Ankeveense
ASV Arsenal aan een tempoversnelling van een tiental minuten in de tweede helft genoeg
gehad om een mooie overwinning op het conto te schrijven. Binnen tien minuten met een
achttal break-outs, waarvan er zes werden benut, werd de afstand dermate groot dat ze
min of meer fluitend over de streep gingen.

Fitness attributen op de boulevard

Zandvoort is al een sportief
dorp met tal van mogelijkheden om te fietsen en te wandelen. Er is een ruim aanbod aan
verschillende (water)sporten bij
diverse clubs maar ook evenementen als de Zandvoort Circuit
Run spreken tot de verbeelding.
Met de komst van Fit Circuit
Zandvoort wil de gemeente nog
meer mensen stimuleren om
het hele jaar door te sporten.
Het gaat vooral om de beginnende sporter die met de toestellen aan zijn/haar conditie
kan werken en zo enthousiast

gemaakt wordt om ermee door
te gaan. Uiteraard is ook de geoefende sporter van harte welkom om gratis gebruik te maken
van de toestellen op een unieke
locatie. Als sportieve badplaats
verwacht Zandvoort dat ook
toeristen hier veelvuldig gebruik van zullen maken.
Fit Circuit Zandvoort is mede
mogelijk gemaakt door de VVV
Zandvoort, het bedrijfsleven
van Zandvoort, Sportcentrum
Kenamju, provincie NoordHolland en de gemeente Zandvoort.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.

Naomi Kaspers zal uit dit sprongschot scoren

Coach Joop Boukes was na afloop
dan ook duidelijk: “Hier train ik
al een hele tijd op. Snelle breakouts is gewoon ons ding. Ik ben
dan ook redelijk tevreden. Als
ik echter de wedstrijd op video
had vastgelegd, zou ik zomaar
een behoorlijk aantal fouten
kunnen aanwijzen. Bijvoorbeeld
dat speelsters, aan de basis van
zo een snelle aanval, de bal nog
‘even’ stuiteren. Dat moet niet,
direct naar voren met dat ding!
‘Tik-tak’-handbal dus, dat is ons
ding en dan maken we het ons

heel wat gemakkelijker.”
Feit was dat de Zandvoortse dames, met een incompleet team,
een beetje ongeconcentreerd
van start gingen. Het ging allemaal een beetje gezapig, zo van
‘het komt allemaal wel goed’, althans dat leek zo. De eerste helft
leverde dan ook een gelijk opgaand beeld op. Een ‘boom’ van
een dame bij de Ankeveense club
zorgde menig maal voor grote
onrust maar er werd allengs sterker verdedigd. Na een ruststand

van 9-6 was het eigenlijk alleen
maar ZSC wat de klok sloeg, met
een prachtige 20-11 overwinning
als gevolg.
Komende zondag speelt ZSC de
voorlopig laatste wedstrijd van
de veldcompetitie in Diemen.
Dan zijn om 14.00 uur de reserves
van Zeeburg de tegenstanders.
Scores ZSC: Manon van Duijn en
Romena Daniëls 7; Laura Koning
3 en Naomi Kaspers, Maaike Paap
en Szilvia Jacab scoorden ieder
één keer.

Abovo Media
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwbedrijf STRAK
Center Parcs
Netherlands N.V.
Circus Zandvoort
De Seniorenvereniging
Zandvoort
Dentsu Aegis Network
Netherlands
Dierenkliniek Zandvoort
Fietswereld Zandvoort
Ineke Smit
Uitvaartverzorging
Kenamju
Krua Surin
La Fontanella

Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
Onair-Events
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Renew Clinic
Crème Fresh
Afslankstudio Velserbroek
Stichting Jazz in Zandvoort
Stichting Pluspunt
Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen PlaZand
Tandprothese Zandvoort
Transportbedrijf
Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Wapen van Zandvoort
Zandvoort Optiek
19

Grote Houtstraat 139 - Haarlem - 023 792 00 36 - cremefresh.nl
20

2005 2015

10
jaar

11e jaargang • week 42 • 15 oktober 2015

5

Krocht

9

15

Strand

Rijrichting wordt
straks definitief
omgedraaid

Mooi beeld van
Friese paarden
op het strand

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Veteranendag negen Zandvoortse veteranen in het
zonnetje gezet. Zij kregen van burgemeester Niek
Meijer het draaginsigne van de Nobelprijs voor de
Vrede opgespeld.

Oud-militairen werden geëerd

Deze Zandvoortse oud-militairen
hebben deelgenomen aan een
aantal specifieke vredesmissie
voor de Verenigde Naties (VN)

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

Wildmaand

in de jaren van 1958 tot 1988.
Toen besloot het comité dat de
Nobelprijzen jaarlijks toekent
om de meest tot de verbeelding
sprekende Nobelprijs, die voor
de Vrede, toe te kennen aan de
vredesmachten van de VN.
De door het Zandvoortse
Veteranencomité georganiseerde bijeenkomst in de Haven van
Zandvoort werd bijzonder druk
bezocht. In Zandvoort kwamen
negen oud-militairen in aanmerking voor het draaginsigne: 8 waren er daadwerkelijk aanwezig

Sport
Flinke schuiver
tijdens de start
in Finaleraces

oplage 9.500 exemplaren

en de weduwe van de negende
veteraan nam het insigne voor
haar overleden echtgenoot in
ontvangst. Burgemeester Niek
Meijer sprak voorafgaande over
een grote eer die hem ten deel
viel om dit onderscheidingsteken
op te mogen spelden. “Ik voel me
betrokken bij deze Zandvoorters.
Ze hebben vaak hun leven ingezet om in het kader van de VN
voor vrede, waar ook ter wereld,
te zorgen”, zei hij.
Na deze officiële plechtigheid
mocht Meijer nog een bijzondere handeling verrichten. Een
van de geëerde veteranen had
voor zijn echtgenote de Zilveren
Roos aangevraagd. Elke veteraan
die nog steeds een relatie heeft
met zijn toenmalige partner,
kan voor haar of hem de
Zilveren Roos aanvragen. Irma
de Jong - van Middelkoop was
blij verrast met de aanvraag
van haar Ron, die door het
Veteraneninstituut gehonoreerd
werd.
Verder vertelde Piet Logmans nog
zijn belevenissen van vlak voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog
en geïnteresseerden konden met
jeeps van Kelly’s Heroes na afloop
een strandritje maken.

www.zandvoortsecourant.nl

Drive-in bioscoop
tijdens Wildmaand
De hele maand oktober is uitgeroepen tot ‘Wild in
Zandvoort!’-maand. Restaurants bieden een wildmenu, volgende week kan een bockbier tocht langs
Zandvoortse cafés worden gelopen en VVV Zandvoort organiseert deze maand onder meer wandeltochten naar de burlende herten in de duinen. Als
afsluiter van de ‘Wild in Zandvoort!’-maand vindt
op zaterdag 31 oktober de Wild! Cinema Experience
plaats op het terrein van Circuit Park Zandvoort.

Deze drive-in bioscoop wordt
een unieke ervaring op een
unieke locatie! Tijdens de
Wild! Cinema Experience worden twee films vertoond. Om
18.00 uur wordt er gestart met,
gezien de locatie heel toepasselijk, de razendsnelle actiefilm
Fast & Furious 7, vol spectaculaire stunts en snelle auto’s. De
hoofdrollen worden vervuld
door Vin Diesel en de inmiddels
overleden Paul Walker. In lijn met

Halloween start om 21.45 uur
de apocalyptische actiethriller
World War Z, met in de hoofdrol
Brad Pitt.
Kaarten voor beide films zijn
verkrijgbaar bij VVV Zandvoort à
€ 17,50 per personenauto per
film. Kijk voor het complete
programma op www.wildinzandvoort.nl. Op deze site is op
verschillende manieren invulling
gegeven aan het thema ‘Wild’.

Lekker lunchen?? Heeft u onze huisgemaakte
carpaccio al geprobeerd?
Kijk voor onze complete lunchkaart
op onze website of kom gezellig langs.

Zondag 18 oktober 2015

Lunchroom Rabbel • Kerkplein 7 • Tel. 023-8 220 220 • www.rabbelzandvoort.nl

o.l.v. Inge Stahlie

SCO O TMO BIEL EN

Vrouwenkoor Music All In
m.m.v. Theo Wijnen – piano, Wanda Poots – dwarsfluit, Iza Schoots – harp
en een delegatie van het Zandvoorts Mannenkoor

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (Kerk open 14.30 uur) - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

‘Met de VVV fotoactie
“wie schiet het
mooiste hert?” schijn
je een hertenbiefstuk
te kunnen winnen’

Buurt
Plantsoen krijgt
vorm dankzij
buurtinitiatief

Negen draaginsignes Nobelprijs
voor de Vrede uitgereikt
Afgelopen zaterdag werden tijdens de Zandvoortse
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Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel
Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

Wanneer wordt de
papiercontainer geleegd?
Kijk op pagina 12
Gemeente Zandvoort

1

Waterstanden
Met grote verslagenheid kregen wij
vrijdagmorgen het bericht van het plotse
overlijden van onze collega.

Dick Treffers
Dick heeft vanaf 2004 in Den Weeligenberg
gewerkt als medewerker van de technische dienst.
Wij zullen hem blijven herinneren als een
bevlogen, warmhartig en mooi mens.
Dick stond altijd voor iedereen klaar.
Wij zullen hem erg missen.

Hij was mijn alles, hij was mijn niets.
Ik was zijn alles, ik was zijn niets.
Samen waren we alles
en uiteindelijk weer... NIETS
Rob ik ga je missen,
maar je blijft met mij verweven.
I Love You

OKTOBER
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Onze gevoelens en gedachten gaan uit naar zijn
vrouw, Tanja en hun zonen Dennis en Richard.
We wensen dat zij kracht en sterkte vinden om dit
grote verlies te dragen.
Namens alle medewerkers en bewoners
van woonzorgcentrum Den Weeligenberg
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Theorie halen?

Onze collega is overleden.

AutoTheorieCursus

Dick Treffers
Zijn plotselinge overlijden op 9 oktober 2015
heeft ons zeer geraakt.
Dick was sinds 2004 bij ons werkzaam.
We hebben hem leren kennen als een prettig,
loyaal en gul mens.
Een grote man waar je letterlijk en
figuurlijk op kon leunen.
We zullen hem enorm missen.
Wij wensen zijn vrouw Tanja, hun kinderen en
allen die hem hebben gekend heel veel sterke toe.

Theoriecursus B
Lieve Pap
nooit meer samen een bakkie!
Je was mijn maatje
mijn uitlaatklep
mijn rots in de branding
en mijn trots

Namens alle medewerkers van
Stichting Zorgbalans
Raad van Bestuur
Anja M.C.G. Schouten
Eduard. W.F. van Bockel

maar vooral mijn Pa!

€ 99

8 uren incl. lesmateriaal

Datum: zondag 25 en maandag 26 oktober
18.00-22.00 uur
Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord /
Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
06-22907950
info'paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl
info@paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22960595
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

Hou van je, het ga je goed.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

“Onze Robbie”
altijd ’n dolletje
altijd ’n geintje

UIT VA ART VERZORGING

Wat gaan we jou
missen!!
Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

We zijn er voor
Joke en je jongens.
Altijd.
Zoals jij ook altijd een
van ons zal zijn.

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl
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Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Smaakvolle afsluiting
themaweken De School

Het mysterie van de verdwenen mobiele telefoons uit

De kinderen van De School hebben de afgelopen 10

het depot van de gemeente, waar gevonden voorwerpen

weken lang van alles gedaan, ervaren en geleerd over

worden opgeslagen, is nog altijd niet opgelost. Gemeen-

het thema voeding. Over het spijsverteringsstelsel, de

tesecretaris Anky Griekspoor, die na de vermissing na-

herkomst van eten, over goede tafelmanieren maar ook

mens de gemeente aangifte bij de politie had gedaan, liet

hoe lastig het soms is om de verleiding van ‘ongezond’

desgevraagd weten dat de politie er niet in is geslaagd de

voedsel te weerstaan.

oorzaak van de verdwijning boven water te halen.
“Toen de vermissing werd op
gemerkt, hebben we intern een
onderzoek gedaan, maar dat heeft
tot niets geleid. Daarna heb ik
aangifte gedaan. Maar het po
litieonderzoek heeft tot nu toe
ook niets opgeleverd”, aldus de
gemeentesecretaris. Om te voor
komen dat nog meer in bewaring
gestelde voorwerpen verdwij

nen, zijn de procedures volgens
Griekspoor aangepast en verbe
terd.
Sinds 1 januari 2013 neemt niet
de politie de gevonden of ver
loren voorwerpen aan, maar de
gemeente. Die is uiteindelijk ook
verantwoordelijk voor de inge
brachte voorwerpen.

‘Eerste steen’ correctie

De zelfgemaakte drankjes werden uiteraard getest

De kinderen zijn op excursie
geweest naar o.a. de Vomar
Zandvoort waar ze een uitge
breide rondleiding kregen, naar
de Voedselbank in Haarlem waar
ze hebben ervaren dat de dage
lijkse boodschappen niet voor ie
dereen zo vanzelfsprekend zijn,
er is een imker langs geweest en
ze zijn bij een biologische boer
derij geweest.

De echte Zandvoorters hadden
het direct door dat de vorige
week getoonde foto niet de wo
ningen in de Poststraat zijn maar
de woningen aan de Hogeweg
nrs. 64 – 66. Ze lijken veel op el
kaar maar de laatstgenoemden
hebben een verdieping meer
en ook dakkapellen. Ook zijn er

niet een maar twee woningen
bewoond door familie Van der
Mije. Uiteraard wordt de juiste
foto van het blok huizen in de
Poststraat geplaatst dat toen
nog pension Petronella was. Het
leuke van de foto is de personen
die er op staan, zoals de jongens
op klompen.

Cartoon - Hans van Pelt

De Kinderkantine, een Zand
voortse onderneming die samen
met kinderen op avontuur gaat
om een gezonde leefstijl te ont
dekken, heeft de afsluiting van
het thema verzorgd in de vorm
van een sapLAB voor alle leer
lingen. In het spannende sapla
boratorium werden de kinderen
uitgedaagd om te experimen
teren met gezonde groente &
fruitsappen. Voordat ze de span
nende smaaktest konden afleg

gen werden ze eerst omgetoverd
tot echte laboranten in witte
jassen. De smaaktest hebben ze
goed doorstaan, er werd in een
drankje met wel 6 verschillende
smaken zelfs een vleugje munt
gedetecteerd.
Hierna mochten de kinderen zelf
aan de slag met reageerbuisjes
en pipetjes om hun favoriete ge
zonde energiedrankje samen te
stellen. De opbrengsten waren
drankjes met allerlei kleuren en
smaken. Bijvoorbeeld drankjes
met spinazie en biet waarvan
sommige kinderen aangaven
“dit lust ik eigenlijk niet, maar zo
wel!”. Ook werden er fantastische
namen voor hun eigen drankje
verzonnen zoals ‘geneesmiddel’
en ‘groene toverdrank’. Kortom
een mooie leerzame afsluiting
van het thema. Op naar het
nieuwe thema: communicatie…

Illegale pensions
in Zandvoort?
Het is bewoners van de Jan Steenstraat opgevallen dat er
een drietal panden verbouwd zijn. De panden zijn nu ingedeeld als appartementenpanden en worden blijkbaar
verhuurd, terwijl de eigenaren elders in Zandvoort woonachtig zijn. Zij vragen zich af of er bij de gemeente vergunning voor pensions is aangevraagd en of de gemeente de
vergunning heeft afgegeven.
Op 4 mei 2015 hebben de bewo
ners van de Jan Steenstraat een
brief naar het college gestuurd
met het verzoek tot handha
ving van de woonhuizen Jan
Steenstraat 14, 1 en 4. Deze
woonhuizen zijn verbouwd in
meerdere appartementen en
worden recreatief verhuurd

terwijl de eigenaren elders in
Zandvoort wonen. Het blijkt
nu dat op deze woonhuizen
geen vergunning door de
gemeente is afgegeven omdat
dit nooit is aangevraagd. De
fracties van PvdA en SZ hebben
hierover vragen gesteld aan
het college.

Column

… leven wij in het digitale tijd
perk. Tegenwoordig gaat veel
via internet. Menig bedrijf en
overheid stuurt van alles en
nog wat naar je toe in de ver
onderstelling dat jij het via de
computer afhandelt. Maar niet
iedereen is handig met een
computer of iPad. De jongeren
daar gelaten, want in de kleuter
klas zijn computers en een digi
bord al heel normaal. De meeste
mensen die digitale problemen
hebben zijn de ouderen. En dan
hoef je echt niet honderd jaar
te zijn. Er zijn handige cursus
sen bij Pluspunt maar als je
geen computer bezit dan is het
kunstje weer snel verleerd.
Onlangs las ik dat de Unie KBO,
met 190.000 leden de groot
ste ouderenbond, het gebruik
van internet bij senioren heeft
onderzocht. Wat blijkt: 1,2 mil
joen heeft geen internet. Van
deze groep verwacht de helft
nooit online te gaan. Dit kan
grote gevolgen geven. Zo ligt
er een wetsvoorstel om de
Belastingdienst per 2017 alleen
nog maar digitaal te laten com
municeren. Op basis van bo
venstaande gegevens betwij
fel ik of dat zal lukken. Elk jaar
wordt er in huize Kerkman diep
gezucht om het belastingfor
mulier online goed in te vullen
en te versturen. En nou reken
ik mijzelf toch echt niet tot de
digibeten. Maar soms gaat ook
bij mij het computerlichtje uit.
Een S.O.S. naar de kinderen is
dan het enige wat helpt om de
gegevens digitaal te versturen.
En hoe zal het straks gaan als
in de toekomst alle taken van
de gemeente Zandvoort naar
Haarlem gaan verhuizen? Zal
dan het internet vaker ge
bruikt worden om de burger
te informeren? De loketfunctie
zal blijven bestaan, dat is ge
lukkig een goed vooruitzicht.
Maar langzaam aan zie ik het
computermonster al aardig
om zich heen happen en wordt
de kloof tussen jong en oud
groter. Een poosje terug pro
beerde ik via de gemeentelijke
website een klacht in te dienen.
Echt gebruiksvriendelijk is het
niet en het kostte mij
veel geduld en tijd. Een
telefoontje zou handiger
zijn geweest. Maar ja dat
is geen optie!

Nel Kerkman

Verdwijning telefoons bij
gemeente blijft mysterie
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Evenementenagenda
De meest veelzijdige winkel op het gebied van...

Mannenmode



17+18 DNRT Seizoensfinale - Circuit Park Zandvoort
17
BB & the Soulmates - Café Neuf,
aanvang 20.30 uur

18

Glas in Lood

OKTOBER  OKTOBER 

Classic Concerts: Music All-in - Protestantse

kerk, aanvang 15.00 uur

Een oeroud ambacht met schitterende resultaten.
Leer hoe je zelf een prachtige lichtinval kan creëren
met glas in lood ramen in je huis.
Woensdag 19:30 - 22:00 uur
28 oktober t/m 16 december

24

Kampioenschap Garnalenpellen Strandpaviljoen Thalassa, aanvang 16.00 uur

25

Jazz aan Zee met Rumbadama -

25

Patchwork – Quilten

De 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:
Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

30

Americana Roots concert - Country & Blues in

31

Dansavond - Danscentrum Rob Dolderman in

1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt
om te werken aan uw werk.

Let op! Vanaf 15/10 t/m 22/10
V-hals trui + bijpassend overhemd.

€ 99.95

Nana’s maken
Deze weelderige, in felle kleuren beschilderde vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan het
idee van de vrouw als bron van alles. Nu gaan we deze
Dikke Dames zelf maken. In 3 lessen bouwen we haar op
vanuit de basis materialen tot jou eigen vrolijke beeldje.
Houdt rekening met € 12,50 materiaalkosten die u bij de
docent betaald.
Maandag 19:00 - 21:30 uur
16 november t/m 30 december

Veilig telebankieren op uw tablet
RABOBANK
Tijdens deze workshop leert u in 2 uur hoe u veilig
uw bankzaken kunt regelen met de telebankier app
op uw tablet.Verder veel tips en nog meer tips .
Dinsdag 13:00 - 15:00 uur
1 november

Veilig telebankieren op uw tablet
ABN/AMRO
Tijdens deze workshop leert u in 2 uur hoe u veilig
uw bankzaken kunt regelen met de telebankier app
op uw tablet.Verder veel tips en nog meer tips .
Dinsdag 13:00 - 15:00 uur
1 december

Meer plezier met je Android Tablet
Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe cursus meer
plezier te beleven aan uw tablet. U leert hoe u de tablet
helemaal naar uw zin inricht.

Kunst op vrijdag
Pluspunt organiseert op vrijdagmiddag verschillende
creatieve workshops.
Van 13.00 - 16: 00 uur
16 t/m 30 oktober:
Boetseren
6 t/m 20 november:
Mandala tekenen
27 november & 4 december:
Kerstkaarten maken
11 & 18 december:
Amigarumi haken (haak je kerstkadootje)
Inclusief materiaal: € 50

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
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Haltestraat 2a, 2042 LM Zandvoort 023-5719519

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
15 oktober t/m 21 oktober

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)
ZA TM WO OM 13.30 & 15.30 UUR

JA, IK WIL! ➔ LADIES NIGHT
DO OM 19.30 UUR

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

JA, IK WIL

•

Balanceren

VRIJ TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen
Bel nu voor informatie
of een afspraak…

FILMCLUB:
LA LOI DU MARCHE
WERKLOZE ARBEIDER PROBEERT
ZICH TE REDDEN
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
SPECTRE ➔ 5 NOV NEDERLANDSE PREMIERE
DE CLUB VAN SINTERKLAAS & DE
VERDWENEN SCHOENTJES ➔ 14 NOV
THE GOOD DINOSAUR ➔ NEDERLANDSE
PREMIERE 25 NOV

 023-5730962

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december

Strandpaviljoen Thalassa, aanvang 16.00 uur
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Omdraaien rijrichting Grote Krocht
Op maandag 2 november 2015 verandert de rijrichting
van de Grote Krocht. Dat houdt in dat die dag de verkeersborden worden omgedraaid en de auto’s voortaan van de
Hogeweg of de Haarlemmerstraat rechtstreeks de Grote
Krocht in kunnen rijden. Ook de Oranjestraat wordt omgedraaid.

De rijrichting van de Grote Krocht wordt definitief omgedraaid

Aanleiding van het omdraaien
van de rijrichting is een verzoek
van de Ondernemersvereniging
Zandvoort (OVZ). OVZ, en haar
leden, zijn van mening dat auto’s
zo gemakkelijker het centrum
kunnen bereiken. Voordat het
college instemde met dit verzoek, is eerst de mening van
omwonenden en bedrijven
gepeild. Ook zij ondersteunen
het verzoek. Het college van
B&W heeft op basis van het
verzoek van de ondernemers en
de gehouden participatie besloten tot het omdraaien van de
rijrichting van de Grote Krocht.
Over twee jaar evalueert de
gemeente de nieuwe rijrichting.
In de aanloop naar 2 november
zullen er kleinschalige (straat)
werkzaamheden worden uitgevoerd om het omdraaien
verkeerstechnisch mogelijk te
maken.

Laura van der Plas maakt zich
sterk voor het Burgerinitiatief
Burgers zoveel mogelijk bij de (plaatselijke) politiek betrekken is belangrijk. Om dit ook handen en voeten te geven is
het Burgerinitiatief in beeld gekomen. Laura van der Plas
(37), raadslid voor D66, maakt zich daar heel sterk voor.

Laura van der Plas van D66

Laura van der Plas werd door de
enorme winst van haar partij bij
de laatste gemeenteraadsverkiezingen ineens raadslid. Want
toen Gerard Kuipers wethouder
werd, was zij de eerstvolgende
op de lijst om voor het raadslidmaatschap in aanmerking te
komen. Hoewel (toen) nog onervaren antwoordde ze met een
volmondig ja.
Ze is getogen in de gemeente
Zandvoort (Bentveld) en woont
daar uiteraard ook. Ze is idolaat
van zee, surfen en fotograferen
en ze probeert zoveel mogelijk
vrije tijd daaraan te spenderen.
“De zee heeft een enorme aantrekkingskracht op mij. Ik ben dus
blij dat ik in Zandvoort mag wo-

nen”, vertelt ze. Na het Stedelijk
Lyceum in Haarlem met succes afgerond te hebben, kwam
een studie Internationaal Recht
aan de UvA aan de beurt. Later
heeft ze nog een jaar Nederlands
Recht gestudeerd. Van der Plas
heeft, voordat ze geroepen werd
voor het raadslidmaatschap, een
tweetal bestuurstaken binnen de
Zandvoortse afdeling van haar
partij bekleed.

Burgerinitiatief
Nu is dan ‘haar’ burgerinitiatief aan de beurt om in de
Zandvoortse raad besproken te
worden. “Het is natuurlijk niet alleen van mij maar ik vind het wel
heel erg belangrijk dat inwoners
en/of belanghebbenden een

raadsvoorstel kunnen indienen.
Het gaat eigenlijk verder dan
participatie. Een voorstel van een
groep inwoners of belanghebbenden binnen de Zandvoortse
gemeenschap, moet heel serieus
genomen worden. Het voorstel
moet dan ook aan een aantal
criteria voldoen”, zegt ze enthousiast.
Zo een voorstel moet bijvoorbeeld voorzien zijn van een
goede en uitgebreide motivatie, moet minimaal 25 handtekeningen voor een wijkgericht
voorstel hebben en 100 voor
een voorstel dat de gehele gemeente raakt. Het moet een serieuze aangelegenheid zijn en
het moet gericht worden aan de
voorzitter van de gemeenteraad,
in Zandvoort burgemeester Niek
Meijer. Die beoordeelt het en
laat het bij goedkeuring op de
agenda van een van de commissies plaatsen, om er over te
kunnen debatteren. De indiener
kan dan ook zijn zegje doen en
eventuele aanvullende vragen
uit de commissie direct beantwoorden. Daarna gaat het naar
de raad die er een besluit over
zal nemen. Als alles goed gaat,
wordt het daar aangenomen en
zal het college het uitvoeren.
Mocht dat niet het geval zijn, dan
is er voor de indieners nog een
mogelijkheid voor een eventueel
beroep of bezwaarschrift. De volledige verordening, met alle ins
en outs over het Burgerinitiatief,
is op de gemeentelijke website
gepubliceerd.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Theaterschool
sluit de deur
Afgelopen maandag was het
voor de enige theaterschool
van Zandvoort, theaterschool
Het Nest, een droevige dag.
Voor de school die met veel
inzet en het grootste plezier
van de leiding, kinderen en
volwassenen in 2010 werd opgericht, vonden de laatste lessen plaats. De theaterschool is
gestopt. Zakelijke overwegingen hebben aan deze dramatische beslissing ten grondslag gelegen. Wat er met de
leerlingen gaat gebeuren, is
vooralsnog niet bekend. Dit
seizoen was het voor de vijfde
keer dat Het Nest van start is
gegaan. Het werd helaas een
heel kort seizoen.

Raar maar waar

De Kinderboekenweek werd
op de Nico laasschool dit
jaar heel bijzonder geopend. Het thema van de
Kinderboekenweek is namelijk: “Raar, maar waar”. Om
die reden was er speciaal
een “professor” langs gekomen om een aantal spannende proefjes aan de kinderen te laten zien. De hele
Kinderboekenweek staat
in het thema van natuur,
wetenschap en techniek. Er
wordt natuurlijk veel door
en met de kinderen gelezen
over dit onderwerp maar de
kinderen gaan ook elke dag
minstens één proefje doen in
de klas.

Sam’s kledingactie
Op 6 en 7 november vindt
de halfjaarlijkse kledinginzameling plaats van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood. Helpt u weer mee door
uw kasten door te lopen op
goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel? De opbrengst van de
ingezamelde kleding gaat

naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid
Mensen in Nood. Bij voorkeur
aanbieden in stevige, gesloten plastic zakken. De inzameling vindt vrijdag 6 november
rond 18.00 uur plaats in Huis
in de Duinen, Huize Bodaan
en de hal van het HIK en tussen 19.00 en 20.00 uur bij de
St. Agathakerk, Grote Krocht.
Tevens vindt in deze kerk zaterdag 7 november tussen
10.00 en 12.00 uur een inzameling plaats.

BB & the Soulmates
Komende zaterdag treedt
voor de derde keer de kwaliteitsband BB & the Soulmates
op bij café Neuf. Het is een
band die bestaat uit vijf
vrienden die een passie voor
swingende muziek delen. Ze
begonnen als soulband maar inmiddels is de band uitgegroeid tot een
soul/rock/reggae/
dance/Latin en ten
slotte ook nog ballad band. Al met al
een band waar je
graag bij gaat zitten, tenminste, als
je kunt blijven zitten. Heerlijk
swingende muziek bij café
Neuf. Café Neuf presenteert
deze winter iedere maand
sowieso een top live band.
Houdt u vooral de publicaties
in de Zandvoortse Courant in
de gaten!

Mooi bedrag
Op vrijdag 2 oktober deed
Smits Health & Wellness aan
de Hogeweg weer mee aan
de Slender You Marathon
voor het Reumafonds. Elk
jaar is er een open dag waarvan de dagopbrengst naar het
Reumafonds gaat. Op deze
open dag maakte men kennis
met de slenderbanken, men
kon gemasseerd worden of de
nagels en huid laten verzorgen met het nieuwste product
van Elena Didi, een merk van
de Zandvoortse Monique de
Vries. Ook is er altijd een loterij die aardig wat geld in het
laadje brengt. Het eindbedrag van de gezellige open
dag is € 653,80 geworden.
Een mooi resultaat voor het
Reumafonds.
5

Na een goede en gezellige
zomer is het tijd voor een warm
wintermenu.
Vanaf nu is onze kaart
uitgebreid met grillgerechten,
diverse burgers en
heerlijke maaltijdsalades.
Natuurlijk staan onze Tapas en
pizza nog steeds op de kaart. In
verband met de uigebreide kaart
wordt de naam veranderd in...

Bedankt!!!
Alle medewerkers
van Plazand
danken u voor een
ﬁjn seizoen & wensen
iedereen
een gezellige winter!
Tot 2016!

BISTRO MMX
tot snel!

BISTRO MMX

Haltestraat

Strandrestaurant-beachclub Plazand
Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl
facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

team MMX

3 Zandvoort T: 023 57 17 523

OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?

MAANDAG 2 NOVEMBER
THEATER DE KROCHT
Irish legends:

The Fureys

Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Goud van oud! Heerlijke muziekavond
MIS DIT NIET!

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Aanvang 20.15 uur
Kaarten à € 20 verkrijgbaar aan de bar
Inl. 06-54677947
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Geef je vóór 19 oktober op bij
één van de deelnemende cafés!!!

Een gezellige kroegentocht op een zondagmiddag
langs de gezelligste cafés van Zandvoort aan Zee.
Bij elk café krijg je een leuke opdracht of spel.
deelname kost 10 euro inclusief T-shirt.
Geef je op bij jou favoriete café.

Start 13.00 uur - Eind 18.00 uur
Deelname vanaf 18 jaar
Deelnemende café's zijn herkenbaar aan de poster!
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Slotfeest werd een muzikale happening

Onderneming van het Jaar 2015

Het slotfeest van het 125-jarig bestaan van ’t Wapen van Zandvoort is een muzikale hap-

De kandidaten zijn bekend!

pening geworden. Een keur aan artiesten liet zich gelden tijdens het jubileumfeest, dat
door Rob Peters en Brigitte van Eig tot in de puntjes was verzorgd.

De verkiezing ‘Onderneming van het Jaar’ wordt voor de
zesde keer op rij gehouden. De organisatie is een samenwerking
van de gemeente Zandvoort, Beach Promotion en De Zandvoortse
Courant. Tijdens het Ondernemersgala op 19 november in
De Haven van Zandvoort wordt de winnaar bekend gemaakt.
Er is de afgelopen weken volop genomineerd en uit alle
inzendingen zijn per categorie drie bedrijven geselecteerd voor
de eindronde. In totaal zijn dus negen bedrijven genomineerd:
1. Horeca/Retail
MMX Italian restaurant & Tapas bistro
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear
PlaZand strandpaviljoen 17
2. Dienstverlening/Zorg
Beauty Beach Club Beauty en Wellness
Mind Your Step Personal lifestyle coaching
Zorgbalans Thuiszorg buurtteams & Ontmoetingscentrum
Zandstroom
3. Toerisme/Recreatie
Scuba Republic Dive resort & Training facility
Zilt @ Sea Fietsverhuur en (veel) meer
The Spot Watersport centrum

Uitbaters Brigitte en Rob genieten van hun feest

Zandvoorts trots, Papa Luigi &
Amici opende ‘het bal’ met romantische klanken. Daarna bracht
een andere Zandvoortse muzikant, Michael Knubbe op akoestische gitaar (hij mist zijn muzikale
vriend Johan nog altijd), met een
aantal evergreens de stemming
er verder in. Het dak ging er af
(zo snel al!) toen Papa Luigi en
Michael Knubbe onvoorbereid
samen een aantal muziekpareltjes
lieten horen, waaronder een nummer speciaal voor Brigitte, die het
daarbij niet droog hield.
De gasten werden daarna getrakteerd op een Hollands muziekmenu van Mark Meijer, gemixt met bekende Engelstalige

hits, die heerlijk in het gehoor
lagen. Hij verhoogde daarmee
de sfeer die toegroeide naar het
hoogtepunt van de avond, een
anderhalf uur durend optreden
van De Deik, een coverband die
de nummers van het echte De
Dijk perfect uitvoerde. Opvallend
was de samenstelling van deze
band: drie ‘oude rotten’, die met
de muziek van De Dijk zijn opgegroeid, en drie jonkies van nog
geen twintig jaar, die aan het
conservatorium studeren. Bij elkaar een ‘dijk’ van een band met
een heerlijk sleurende sax.
Hoewel de publieke belangstelling over de hele avond genomen heel goed was, viel het

op dat er relatief gezien weinig
Zandvoorters op dit jubileumfeest af zijn gekomen, buiten
de trouwe vaste gasten. Om
onverklaarbare redenen krijg je
Zandvoorters blijkbaar ’s avonds
niet de deur uit. Of het moet zijn
om te klagen, zoals een buurman
verderop die de hele avond zeurde over overlast. Maar omdat de
uitbaters, die zelf de hele avond
konden genieten en niet achter
de bar hoefden te staan, aan
alle eisen van de gemeente voldeden en er ook geen geluidsoverlast werd vastgesteld (ter
plekke gemeten), kon het feest
ongestoord verder gaan tot na
middernacht. Op naar het volgende jubileum!

Verhalen van vroeger komen
tot leven aan de verhalentafel
Elke vrijdagochtend is er in de Zandvoortse bibliotheek
een verhalentafel. Samen met andere deelnemers worden
tot 11 december wekelijks verhalen en foto’s uitgewisseld
over het leven van toen in Zandvoort. Onder leiding van
Sybil van Dam is het een genoeglijk samenzijn en komen
er leuke verhalen van vroeger naar boven. De ochtend begint om 10.00 uur en sluit om 12.00 uur.
Tijdens de eerste bijeenkomst
vorige week vrijdag 9 oktober,
zat een grote groep belangstellenden aan de grote tafel in
de leeszaal van de bibliotheek.
Groepsleider Sybil van Dam
bracht al direct een gezellige
sfeer teweeg met een verhaal
over haarzelf. Vervolgens waren
de deelnemers aan zet.
Om de beurt kwamen de tafelge-

noten aan het woord en aan iedereen werd door Sybil gevraagd
waar je was geboren, waar je
toen woonde en hoe de gezinssamenstelling was. Het leuke is
dat iedereen een eigen verhaal
heeft met herinneringen die voor
de een heel herkenbaar waren
en voor de ander weer helemaal
niet. De een is in Zandvoort geboren en de ander in Haarlem,
Amsterdam of elders in het land.

Alle verhalen worden door
Sybill opgeschreven, zodat het
straks een leuk geheel wordt om
terug te blikken. De vertellers
worden van harte uitgenodigd
om ook foto’s mee te nemen
om hun verhaal op te vrolijken.
Niets moet, alles mag en de
hoofdzaak is om een gezellige
bijeenkomst te hebben met
dorpsgenoten onder elkaar.
De volgende verhalentafel is op
vrijdag 16 oktober in de leeszaal
van de bibliotheek met deze
keer als thema ‘jouw schooltijd’. Kom op tijd, dus om 10.00
uur, en schuif gezellig aan met
jouw verhaal. De ochtenden zijn
gratis te bezoeken en ook het
eerste kopje wordt gratis aangeboden.

Genomineerden
Volgende week worden de ondernemingen in deze krant
uitgebreid aan u voorgesteld en binnenkort ook via de
Zandvoort App. Ook dit jaar is dat er ook prijzen te winnen zijn.
Zowel voor de categorie-winnaars als voor de overall winnaar
worden mooie promotiepakketten aangeboden, mede mogelijk
gemaakt door sponsoring van Holland Casino Zandvoort.
Stemmen
Vanaf nu kunt u stemmen op uw favorieten.
U kunt op verschillende manieren uw stem uitbrengen:
• Via de Zandvoort App
• Per e-mail: ovhj@zandvoortsecourant.nl
• Via onderstaand stemformulier
(in te leveren bij Bruna Balkenende)

Gemeente Zandvoort

Stemformulier verkiezing
Onderneming van het Jaar 2015
Categorie 1
Horeca/Retail

Categorie 2
Dienstverlening/Zorg

❏

❏

❏
❏

MMX
Italian restaurant & Tapas bistro

Shanna’s
Shoe Repair & Leather wear

❏

PlaZand
Strandpaviljoen 17

Categorie 3
Toerisme/Recreatie

❏
❏
❏

❏

Scuba Republic
Dive resort & Training facility

Zilt @ Sea

Beauty Beach Club
Beauty en Wellness

Mind Your Step
Personal lifestyle coaching

Zorgbalans
Thuiszorg buurtteams &
Ontmoetingscentrum
Zandstroom

De verkiezing wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Fietsverhuur en (veel) meer

The Spot
Watersport centrum

Naam van de inzender:

..............................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................
Postcode: ....................................Tel.: .....................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Handtekening: ......................................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 13 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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Presentatieshow bij
17 t/m 25 Oktober

Extra Open Zondag 18&25 Okt.
11.00-17.00 maandag 19 gesloten
Bürstner Nexxo Time en Ixeo Time
Summer Edition
tot 9.803,- VOORDEEL

TRAMP SL Comfort Drive en Hymer B 588
tot € 16.934,- VOORDEEL

Grote Keuze
Vouwwagens en
Tenttrailers

Getoonde modellen kunnen afwijken

Eriba Nova WinnerLine

v.a.

tot 2.655,- Voordeel!

5.995,-

Grote keuze Caravans, Campers en vouwwagens

Beeklaan 18a-24a 2191 AB Hillegom-De Zilk - 0252-517717

BEDRIJVENGIDS pagina
voor 'n joet
(€10,-)
zit je goed in
je zuivel

Autorijschool W. van der Veld

RONDJE ZUIVEL van het HUIS
500gr. B.O.B. KAAS
+
10 verse SCHARREL EIEREN
+
pkj. 250gr. ECHTE ROOMBOTER

NU voor maar € 10,-

L

1990

25

2015

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Tel. 023 57 191 88

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl
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Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Zaterdag 17 oktober
BB & The Soulmates
Live @Cafe Neuf
Ouderwets het dak
er af met swingende
Soul & Dance Classics
gratis entree
Vooraf gezellig eten?
bekijk hier onze menu’s
www.facebook.com/
cafeneufzandvoort

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Het zag zwart van de Friesen op het strand

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

Afgelopen zaterdag organiseerde Herman Bosma, in samenwerking met manege de

06 - 2453 0167

Baarshoeve, voor de tweede keer een bijzondere strandrit. Mede door het prachtige
weer werd het een bijzonder schouwspel.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tot zondag regenachtig
en koud op Zandvoort
Na een koude weekstart met regionaal wat lichte vorst
blijft ‘t vooral overdag koud medio deze week. Hoewel er
een stevig hogedrukgebied boven Scandinavië ligt dat
zich naar Schotland uitbreidt, kunnen storingen aan de
zuidoostflank via Duitland ook het weerbeeld bij ons beinvloeden.

Veel Friese paarden op het strand | Foto: Rob Bossink

Eigenaren en verzorgers van
de echt Friese stamboekpaarden waren uitgenodigd om
gezamenlijk een rit te maken
over het strand van Zandvoort.
Meer dan 30 Friese paarden waren aangemeld, een aantal dat

de verwachtingen van Bosma
overtrof. Het was dan ook een
bijzonder gezicht om meer
dan 30 paarden van dit bijzondere ras achter elkaar te zien
lopen. Mede door het mooie
weer kregen de amazones en

ruiters veel bekijks van andere
strandbezoekers. Vanwege
de veiligheid, want door het
mooie weer liepen er ook
veel wandelaars over het strand,
werd de rit in stap of in draf
verreden.

Alle Zandvoortse ambtelijke
taken gaan straks naar Haarlem
Sinds 2011 wordt er gesproken over een voorgenomen

Zorgvuldig proces

ambtelijke samenwerking van Zandvoort met Haarlem.

Maar voordat het zover is, wordt
er nog een aantal zaken uitgezocht. Voor het afgelopen zomerreces zijn in juni verschillende
scenario’s besproken, die nu verder zijn uitgewerkt. Ambtelijke
samenwerking heeft de voorkeur van het college boven het
toekomstbestendig maken van
de eigen organisatie. In tegensteling tot de overdracht van
het Sociaal Domein, dat begin
dit jaar heeft plaatsgevonden,
vindt het college het belangrijk
om geen overhaaste besluiten
te nemen. Daarom wordt er nog
een bestuurskrachtonderzoek
gedaan en worden de ervaringen van de ambtelijke samenwerking met Haarlem op het
sociaal domein in kaart gebracht.
Voor de zomer van 2016 zal dan
een definitieve keuze door raad
en college worden gemaakt.

Na veel vergaderingen en debatten heeft het college
van B&W nu een voorlopige visie over deze samenwerking opgesteld. Op 27 oktober aanstaande zal in de
Commissie Bestuur en Bemiddelen een debat over dit
onderwerp worden gevoerd, waarbij de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Zandvoort het uitgangspunt zal zijn.

door Nel Kerkman

De voorlopige visie van het college is om de ambtelijke taken
aan Haarlem over te dragen.
Dat is nodig omdat de huidige capaciteit aan de magere
kant is om alle ontwikkelingen,
voor nu en in de toekomst, uit
te voeren. In een grotere organisatie zoals Haarlem zal de
kennis gedeeld kunnen worden. De Zandvoortse ambtenaren zullen in dienst komen
van Haarlem, maar Zandvoort
houdt haar eigen gemeentebestuur.

en gemeentesecretaris Anky
Griekspoor streven er met
het college naar om zo de bestuurskracht van de gemeente
te versterken en daarmee aan
de inwoners een betere lokale
overheid op maat te bieden.
Zandvoort blijft zelf de regie
houden, in die zin dat de loketfunctie en andere voorzieningen blijven bestaan. Belangrijk
daarbij is ook het gebiedsprogramma, dat er voor moet
zorgen dat ook in de toekomst
Zandvoort voor de inwoners en
ondernemers prettig is en blijft
om te wonen en te werken. De
eigen identiteit en zelfstandigheid staat bij het college absoluut op nummer een.

De regenperikelen van woensdag/donderdag kunnen met
een aantal pauzes voortduren
tot zondag.

Richting de laatste week van
oktober kan een portie zachte
lucht ons weer eens gaan bereiken.

In de regen is het dikwijls koud
te noemen met soms maar een
graad of 8-9, terwijl de temperatuur gedurende de nachten
door de aanwezigheid van veel
bewolking meestal niet heel
ver meer daalt. De wind blijft
tot en met het weekend in de
(noord)oosthoek zitten en is
meest zwak tot matig.

Speculaties alom in deze tijd
omtrent de komende winter.
De kans op een te zachte winter is natuurlijk heel groot voor
een land als Nederland, maar
het is natuurlijk interessant om
van tevoren te kunnen analyseren of het ook wel eens een
keer een koude of zelfs strenge
winter zou kunnen worden.

In het verleden was er vaak
rond half oktober een flinke
temperatuurdip te zien in de
Benelux. Het jaar 1975 spande
de kroon met toen zelfs op veel
plaatsen een sneeuwdag en tot
3-5 cm. sneeuw. Ook in onze
West-Nederlandse omgeving
werd toen zo’n 3 cm. sneeuw
opgetekend in de ochtend.

Een geven op dit moment is
in ieder geval dat het oceaanwater west van Engeland en
Schotland veel te koud is ten
opzichte van de norm. Of deze
factor winterbepalend wordt is
uiteraard afwachten. Veel winterse kou momenteel in het
noordoosten van Europa maar
opvallend vroege oktoberkou
zegt doorgaans niet heel veel
op de daaropvolgende winter.
Die kan er net zo goed zacht
uitpakken.

De gunstige invloed van hogedrukgebieden lijkt zich na het
aanstaande weekend te zullen
herpakken.
De storingen zijn dan goeddeels opgelost en de droge
perioden zijn dan weer ruim in
de meerderheid.

Meer weerinfo eventueel via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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STEMMEN VOOR ONDERNEMING VAN HET JAAR 2015

Min

5o

9o

9o

9o

Stem per categorie uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail | 2. Dienstverlening/Zorg | 3. Toerisme/Recreatie
Stemmen kan t/m 13 november via
ovhj@zandvoortsecourant.nl of via de Zandvoort App

Zon

20%

20%

30%

40%

Neerslag 90%

95%

85%

30%

Wind

no. 4

no. 3

no. 3

Couleur Locale
Wethouder Gerard Kuipers

Zandvoort wil in ieder geval
klaar zijn voor de toekomst
en mee kunnen doen met de
nieuwste ontwikkelingen, waarbij het zelfstandig functioneren
van de gemeente altijd hoog in
het vaandel zal blijven staan.

no. 4
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Wild in Zandvoort! Bokkentocht

Geniet tussen 19 en 25 oktober van de lekkerste Bockbier-aanbiedingen!
Gratis deelname
Proeverĳ van Jopenbock, Heineken Herfstbock en
Texelbock geserveerd met verschillende hapjes om
het geheel compleet te maken. Prĳs: €14,75.

Kerkplein 7

Bestel twee Bockbieren (Texels Bockbier of Grolsch
Herfstbock) en ontvang 4 Jopenbitterballen gratis.

Gasthuisplein 10

Twee Bockbieren van de tap:
Brand Dubbelbock en Zaanse Torenbock met
gratis bĳpassende pittige kaas en worst.

Bestel een Steenbrugge Abdĳbock
en ontvang een gratis notenmix.

Strandafgang Paulus Loot 9

Lekker Hertog Jan Bockbier
met heerlĳke bierkaas voor slechts € 3,70.
Proef en geniet!

Haltestraat 46

Kerkplein 6

Een overheerlĳk Bavaria Bockbier met
een Barra Rustica (baguette) met wildpaté
& huis gemaakte stoofpeertjes € 8,50.

Haltestraat 57

Winnaar van het Bockbierfestival Amsterdam
2014 en Dutch Beer Challenge 2015:
Duits & Lauret Dubbelbock geserveerd met
gemengde champignons op geroosterd brood.

Badhuisplein 2-4

2e Grolsch Bockbier gratis.

Kerkplein 8

Bĳ bestelling van een Lindeboom Herfstbock
heerlĳke Zandvoortse pelgarnalen.

Strandafgang Barnaart 18

Amstel en Jopen Bockbier
geserveerd met een heerlĳke Wild!-amuse.

Haltestraat 25

WILD! CINEMA EXPERIENCE

Drive-in bioscoop op Circuit Park Zandvoort

Fast & Furious 7

Datum: 31 oktober
Aanvangsttĳd: 17:30 uur
Starttĳd: 18:00 uur
Eindtĳd: 20:30 uur
€ 17,50 per personenauto per ﬁlm
Tickets te koop bĳ VVV Zandvoort

In verband met het tĳdig plaatsen van de auto’s op
locatie, dient u uiterlĳk om 17:30 uur aanwezig te zĳn.
Om ervoor te zorgen dat iedereen de ﬁlm goed kan
volgen, is het van belang dat u de instructies van de
medewerkers ter plekke opvolgt. Kĳk voor overige
voorwaarden op www.wildinzandvoort.nl

World War Z

Datum: 31 oktober
Aanvangsttĳd: 21:15 uur
Starttĳd: 21:45 uur
Eindtĳd: 23:45 uur
€ 17,50 per personenauto per ﬁlm
Tickets te koop bĳ VVV Zandvoort

In verband met het tĳdig plaatsen van de auto’s op
locatie, dient u uiterlĳk om 21:15 uur aanwezig te zĳn.
Om ervoor te zorgen dat iedereen de ﬁlm goed kan
volgen, is het van belang dat u de instructies van de
medewerkers ter plekke opvolgt. Kĳk voor overige
voorwaarden op www.wildinzandvoort.nl

www.wildinzandvoort.nl
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VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B
023 - 5737933
marketing@vvvzandvoort.nl
www.vvvzandvoort.nl
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Zandvoort gaat op de ‘wilde toer’
Oktober is van oudsher de maand van het wild in de restaurants. Het
wildseizoen is dan geopend en allerlei wildgerechten ontspruiten aan
het brein van de chef-koks. Zandvoort heeft nu, op initiatief van VVV
Zandvoort ook ‘zijn’ eigen wildmaand: Wild in Zandvoort.

WIJNOLOGIE en restaurant EVI nodigen u
van harte uit om te komen proeven van

Wild & Wijn
A.s. zondag 18 oktober van 15.00 tot 18.00 uur

De herten in de Zandvoortse duinen zijn zeer fotogeniek | Foto: VVV Zandvoort

Altijd al willen weten welke wijn
te combineren met wild?
Kom en ontdek het zelf tijdens deze
Wild- & Wijnproeverij van 7 smaakvolle luxe
amuses met bijpassende wijnen.
Deelname aan deze bourgondische en
culinaire middag bedraagt € 34,50 p.p.
Reserveren kan (t/m 16 okt.) bij Bianca van der Ven:
06-28258555 / info@wijnologie.nl of
restaurant EVI: 023-5736680 / info@restaurantevi.nl

Met ‘Wild in Zandvoort’ brengen de
Zandvoortse restaurants u op de hoogte
van allerlei etenswaardigheden rondom
het wildseizoen. Dat kan gaan van groot
wild, klein wild en gevogelte tot aan bockbier aan toe. Dat laatste is aanleiding om,
samen met een tiental horecabedrijven,
een Bokkentocht te organiseren. Bent u
meer van de heerlijke wijnen, bezoek dan

op 18 oktober de Wild & Wijn wijnproeverij bij restaurant Evi, in samenwerking
met Bianca van der Ven van Wijnologie.
De Bokkentocht en Wild & Wijn wijnproeverij worden georganiseerd in het kader
van de Wild in Zandvoort!-maand. De
themamaand wordt ondersteund door
de website www.wildinzandvoort.nl.

Extra burlwandelingen,
ook voor kinderen
Tijdens de Wild in Zandvoort!-maand oktober organiseert VVV
Zandvoort burlwandelingen. Tijdens deze wandelingen door de
Amsterdamse Waterleidingduinen neemt een gids u mee naar de
beste plekken om burlende en strijdende herten te zien.

HERTENBIEFSTUK
OP = OP!
Topslagerij Vreeburg
Haltestraat 54
Telefoonnummer 023-5712451
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 uur - 17.00 uur

Herten steken het fietspad over | Foto: VVV Zandvoort

Enkele honderden herten in het natuurgebied gaan in oktober op zoek naar een
partner om mee te paren. Luid burlend
laten de hertenbokken weten dat zij
klaar voor de strijd zijn. Een onvermijdelijke strijd, zo blijkt al snel, want het dreunende geluid van botsende geweien is
gedurende de bronsttijd veelvuldig te
horen. Een fantastisch schouwspel dat
u zeker niet mag missen.
De wandelingen vinden plaats op iedere
zaterdag, zondag en donderdag in okto-

ber en starten om 15.30 uur. Vanwege het
grote succes van de wandelingen wordt
op zondag 18 oktober en zondag 25
oktober een extra wandeling georganiseerd in de vroege ochtend, namelijk om
08.30 uur. Daarnaast worden er in
de herfstvakantie speciale Kinderburlwandelingen georganiseerd op
20, 21, 22 en 24 oktober. Wilt u mee lopen met één van de burlwandelingen?
Koop dan vooraf uw voucher bij VVV
Zandvoort. Pe r wandeling is ruimte voor
maximaal 20 personen.

Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling
Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zandvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

LIPPEN VEILIG VERGROTEN OP EEN

MOOIE EN NATUURLIJKE MANIER MET

1 ML. HYALURONZUUR KOST IN OKTOBER
SLECHTS €350,- (I.P.V. €450,-)!
www.renewclinic.nl

Cosmetisch arts
Els Vogelpoel

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 42 - 2015
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 41 en
de verdere in week 41 door het college genomen besluiten
zijn in week 42 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Vergadering welstandscommissie

De volgende vergadering van de Commissie voor welstand en
monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 22 oktober
in het raadhuis. De Commissie adviseert het college o.a. over
aanvragen om omgevingsvergunning en monumentenzaken.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch worden nagevraagd bij
afdeling Ontwikkeling & Beheer.

Iets wat nieuw in de parkeerverordening is, zijn elektrische
auto’s. Het is nu geregeld dat bezitters van elektrische auto’s
hun parkeervergunning bij elke oplaadpaal in Zandvoort
kunnen gebruiken. Dit geldt alleen voor de plaatsen die met
een bord zijn aangewezen om de auto op te laden.

van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wanneer?

Centraal telefoonnummer

Vanaf 1 november 2015 zullen de Parkeerverordening 2016
en Parkeerbelastingverordening 2016 en de hierboven beschreven wijzigingen van kracht zijn.

Informatie?

Op onze website (www.zandvoort.nl – Inwoner – Parkeren)
vindt u meer informatie en een verwijzing naar de verordeningen.

Verzonden omgevingsvergunningen

Papier inzameldagen huis aan huis:

Omgevingsvergunning verleend

Parkeerverordening 2016 en Parkeerbelastingverordening 2016 (winterparkeren) vastgesteld.

Omgevingsvergunning geweigerd

Op 20 oktober 2015 wordt de papiercontainer geleegd in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 22 oktober
2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Winterparkeren in Zandvoort

Tijdens de raadsvergadering van 22 september 2015 is de
nota Winterparkeren vastgesteld. Hiervoor moesten ook de
Parkeerverordening en Parkeerbelastingverordening gewijzigd worden.
Het Winterparkeren heeft alleen parkeertarieven bij parkeermeters, in Parkeergarage Centrum (LDC) en op Parkeerterrein
De Zuid gewijzigd.
Overal in Zandvoort wordt het parkeren in de winter (al vanaf
1 november 2015!) 50 cent per uur. In de zomerperiode van
het jaar betekent dit dat het tarief omhoog gaat naar € 2,50
per uur. Tarieven voor halve en volledige dagkaarten veranderen in verhouding mee. In Parkeergarage Centrum (LDC)
is het tarief in de zomerperiode € 2,20 per uur.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Kostverlorenstraat 101, het bouwen van een keldergarage,
2015-VV-108, verzonden 7 oktober 2015

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Schelpenplein 5, het wijzigen van het balkon/dakterras,
2015-VV-127, verzonden 22 september 2015

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

Naast het wijzigen van de tarieven zijn er in de regels voor
parkeervergunningen kleine wijzigingen doorgevoerd om
de regels te verduidelijken.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).

Zo is bij de PAP-vergunning de regeling met betrekking
tot parkeergelegenheid op eigen terrein (in het kort: poet)
verhelderd, zodat die qua beschrijving meer overeenkomt
met wat in het parkeerbeleid staat beschreven. Iemand die
een PAP-vergunning wil en een poet heeft kan alleen voor de
tweede auto een parkeervergunning krijgen.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

Verduidelijken regels voor parkeervergunningen

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

STEMMEN VOOR ONDERNEMING VAN HET JAAR 2015

Stem per categorie uw favoriete onderneming: 1. Horeca/Retail | 2. Dienstverlening/Zorg | 3. Toerisme/Recreatie
Stemmen kan t/m 13 november via ovhj@zandvoortsecourant.nl of via de Zandvoort App
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‘Flower Power’-tentoonstelling is een schot in de roos

Column

De vernissage van de solotentoonstelling ‘Flower Power’
afgelopen vrijdag in het Zandvoorts Museum, was voor
menig kunstliefhebber een vrolijke aangelegenheid.
De zon had concurrentie van de kleurrijke tentoonstelling van Marianne Naerebout. De blijheid en energie van
de kunstenares straalde er vanaf. Heldere basiskleuren

Tegenstrijdigheden

sculpturen die alle zalen van het Zandvoorts Museum
vulden.
door Nel Kerkman

Zodra je het Zandvoorts
Museum binnen komt, kom je
ogen tekort om alles te bewonderen. De vier elementen water,
lucht, aarde en vuur vind je terug in haar fantasierijke kunst.

De vissen staan centraal voor
het water, de vogels voor de
lucht, de maskers voor de aarde
en de kleur voor het vuur. De
kunstwerken, of liever gezegd
‘de kindjes van Naerebout’, zijn
zeer kleurrijk en divers want niet
alleen op doek, papier, polyester,

De kunstwerken van Naerebout zijn allemaal even kleurrijk

Kunst is emotie

emotie.” Kunstenares Naerebout
complimenteerde het museumteam voor het inrichten van de
tentoonstelling: “Wat een mooi
museum en wat hangt mijn
kunst hier prachtig, het voelt
als thuiskomen.” Na het officiële
gedeelte werd het tijd om de solotentoonstelling te bezichtigen.

De directeur van kunstcentrum
Zaanstad, Isabella de Jong,
opende de tentoonstelling en
roemde in haar speech de gedrevenheid van Naerebout.
Tevens gaf zij aan hoe belangrijk
kunsteducatie is: “Kunst is geen
plaatje maar is een beleving, een

Tot 22 november is ‘Flower
Power’ van Marianne Naerebout
te bezichtigen. Vergeet daarbij
niet de bovenetage waar de
‘Uplifting Art’ van Donna Corbani
nog tot 31 oktober aanwezig is in
het Zandvoorts Museum.

acrylaat, hout, metaal en zelfs
beschilderde flessendoppen
zijn omgevormd tot haar eigenwijze kunstwerken, zelfs een
visje staat symbool in haar signatuur. Dat verwijst bij navraag
naar haar sterrenbeeld.

Hilly Jansen, Isabella de Jong en Marianne Naerebout

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Vrouwenkoor Music All In
bij Classic Concerts
Komende zondag heeft het maandelijkse Kerkplein-

Beste dorpsgenoten,
Zoals de heer Gitsels in ingezonden brief in de Zandvoortse Courant
van 8 oktober j.l. meldde, erger ik mij ook aan alle rotzooi op straat
en ook aan alle hondenpoep die overal slingert, ondanks dat de
gemeente de zakjes (nog) gratis verstrekt. Maar het meeste stoor
ik mij aan het onderhoud van de gemeentelijke groenvoorziening,
of eigenlijk wat ze niet doen!
Ik woon in Park Duinwijck en daar groeit het onkruid welig. Overal
op straat en op de trappen naar de Van Speijkstraat is het
een ‘groene oase’. Ik klopte hiervoor eerst bij de gemeente aan.
Ik stuurde foto’s van de straat en trap en ik kreeg als antwoord
dat “de bewoners zelf hun eigen poorten moet onderhouden”. Dit
is openbare weg en dat antwoord kregen ze van mij terug. Toen
werd het stil aan de andere kant! Ik nodig u uit om eens door deze
wijk te fietsen of te lopen en rond te kijken. Dan ervaart u het
wonen in een ‘groene oase’! Ik hoop dat de gemeente dit ook doet
en dan ziet dat het echt geen gezicht is.
Liesbeth Reurts,
Bewoner Duinwijck

concert van de stichting Classic Concerts een behoorlijk
Zandvoorts tintje. Niet alleen zal het leeuwendeel van
het concert verzorgd worden door Music All In, ook heeft
Classic Concerts een delegatie van het Zandvoorts Mannenkoor uitgenodigd voor de ondersteuning.
Uiteraard zal Theo Wijnen het geheel op de vleugel begeleiden.
Wijnen wordt gesteund door
Wanda Poots op dwarsfluit en Iza
Schoots op harp. De algehele leiding is in handen van dirigente
Inge Stahlie.
Het Zandvoortse dameskoor is
uitermate verheugd met de uitnodiging en is al heel lang aan
het repeteren voor deze gelegenheid. “We hebben dit jaar
ons op het Kerkpleinconcert
gefocust en zijn al heel lang aan
het repeteren”, zegt de voorzitter van Music All-in, Joke Hilbers.
Het programma is dan ook een

aaneenschakeling van de successen die het koor in de loop
der jaren heeft opgebouwd.
Zowel de Nederlandse liederen
als liedjes uit Rusland, Amerika,
Scandinavië, Groot Brittannië,
Duitssprekend Europa en Italië
zullen de revue passeren. Een
zeer wisselend programma
wordt dus aangeboden.
Komende zondag begint
dit bijzondere concert, in de
Protestantse kerk aan het
Kerkplein, om 15.00 uur. De kerk
gaat om 14.30 uur open en de
entree bedraagt € 5. Daar krijgt
u dan wel een programma voor.

Hoe vaak horen we geen tegenstrijdigheden? Een contradictie,
uitleggen in conflict met elkaar.
Wat kunnen we er soms mee?
Heeft ieder antwoord zijn eigen
waarheid? Of bestaan beide
antwoorden in zo’n situatie uit
beetjes waarheid? Wat was er
eerder: de kip of het ei? Hoeveel
tegenstrijdige antwoorden zijn
hier al op gevonden? Te veel
fruit eten is gezond, blijkt ook
al achterhaald. Fruit is niet helemaal onschuldig. Of wat te
denken over veel water drinken
voor een goede gezondheid?
Dit kan in sommige situaties nadelige gevolgen hebben voor
je gezondheid, het blijkt zelfs
gevaarlijk te kunnen zijn.
Het is soms lastig te bepalen
wat je moet geloven. Neem het
hele Philips verhaal zo’n vijf jaar
geleden. Na een onlangs aangeschafte sfeervolle plafonnière
laaide het discussiepunt over de
gloeilamp weer even op. “Is hier
intussen geen verkoopverbod
op?”, vroeg ik. “Is dat geen zwaar
milieubelastend product? Met
een te hoog energieverbruik?”
Er werd mij verteld dat dit de
grootste lariekoek is die er bestaat terwijl ik werd doorverwezen naar artikelen in de Elsevier
en een Brits BNXS29 onderzoek.
Edy ten Berge vertelt: “Het gloeilampenverbod dient enkel de
lichtcommercie. De consument
en het milieu zijn het slachtoffer. Gloeilampen geven juist
warmte af waardoor er minder gestookt hoeft te worden
in huis. Spaar- en ledlampen
zijn de grootste CO2-vervuilers
van onze groene woonkamers.
Bij de 40% groene stroom verbruikers komt er geen CO2 uit
het stopcontact terwijl de kachel het er wel bij stookt. Als
die ’s winters in de woonkamer
besparen met hun spaarlampen, dan stoten ze 44% extra
CO2 uit in plaats van 80% te
besparen. Deze informatie
wordt de consument bewust
onthouden.” Nou, aan de gloeilamp dan maar voor een keer
en wachten op wederom veranderende onderzoeksresultaten
in de komende vijf jaar.
Een beetje lichtwarmte is
wel goed te gebruiken in
deze tijd met de ingezette
winterkou.

Mandy Schoorl

niet alleen op doek en zeefdrukken maar ook op haar
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Puzzels

KAKURO
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie
Alles onder ÉÉN dak

De oplossing staat elders op deze pagina
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
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De oplossing staat elders op deze pagina

www.fysiozandvoort.nl

Casper van Beers,

Samuel is een prachtige, grote gecastreerde kater van bijna 7 jaar. Hij vindt

onze nieuwe medewerker
voor gebitsprotheses.
Elke vrijdag spreekuur
bij Tandarts Zandvoort.
Ook voor vragen over uw
huidige prothese.

niet iedereen leuk en heeft tijd nodig om aan je te wennen. Als hij eenmaal aan
je gewend is, is hij prima te aaien; wie weet schuilt er zelfs wel een echte knuffelaar in hem? Samuel gaat graag zijn eigen gang en zoekt daarom een huis en
een tuin waar hij dat kan en mag. Andere katten vindt hij niet gezellig dus zoekt
hij een huis voor hem alleen.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met
de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden
brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Geachte raadsleden, beste medebewoners,
Op 13 mei hebben vertegenwoordigers van het Bewonersplatform Leefbare Kust en ik ons tijdens
een gemeenteraadszitting uitgesproken tegen bungalows op ons Zandvoortse strand. Dit omdat
plaatsing van strandbungalows definitief ten koste gaat van openbare ruimte, van natuur en rust.
Schaarse goederen waaraan wij drukke Randstedelingen juist zo’n behoefte hebben. Tijdens de
commissievergadering beloofden de raadsleden ons verontruste burgers als vanzelfsprekend een
inspraakronde zoals bij een bestemmingsplanprocedure, waaraan het tot dusver volledig heeft
ontbroken.
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Oplossing Kakuro

Afgelopen donderdag is de inspraakprocedure begonnen. Wethouder Kuiper snoerde critici van
de strandbungalows meteen de mond. Het mocht niet gaan over de vraag of strandbungalows
überhaupt wenselijk zijn, maar alleen over zgn. toetsingsvoorwaarden waaraan strandbungalows
moeten voldoen. Ambtenarenwerk dus, gratis te verrichten door vrije burgers, die zich niet mogen
uitlaten over de economisch-maatschappelijke onzin van extra bebouwing op ons strand (ten koste
van overnachtingen in het dorp).
Geachte raadsleden, ik hoop dat u zich bezint en dat u ons inwoners alsnog geeft waar wij democratisch gezien recht op hebben: een heuse inspraakronde en geen farce! Provinciale Staten heeft
inzake strandbungalows gewezen op de gemeentelijke inspraakverordening.
Beste Zandvoorters, laat uw stem voor 23 oktober horen! De gemeente wil langs onze hele kustlijn
van Rapa Nui via Nautique, Thalassa, Havanna, Azzurro en Fosfor strandbungalows toestaan.
Als de ontwikkelaars gebruik maken van de maximale bouwhoogte van vijf en een halve meter, dan
kan je vanaf de boulevard het strand helemaal niet meer zien. Uw reactie wordt gelezen door de
gemeente: m.heidema@zandvoort.nl
Met vriendelijke groet, Alexandra Schut
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Modeshow Fashion Weekend in Holland Casino
Op 4 november is het weer de beurt voor de Zandvoortse
fashionista. Dan zullen een groot aantal Zandvoortse bedrijven uit de modebranche hun nieuwste modellen tonen. Deze vierde editie wordt georganiseerd in Holland
Casino Zandvoort en het zal ongetwijfeld opnieuw een
sfeervolle avond gaan worden. Een modeshow, een loterij, een optreden van Yves Berendse, aangevuld met eventueel een 4-gangen diner, en na afloop een goed gevulde
goodiebag staan daar borg voor.
Deelnemende bedrijven zijn
Sack Time, Bibi for shoes, Hearts,
Izzmarre, Van Dam, Beachim,
Hema, Judy’s, Mi Sueno, Airforce
en Zandvoort Optiek. Deze keer
is ook IJzerhandel Zantvoort van
de partij. Met eigen modellen showen zij de laatste trends in werkkleding voor professionals en de
‘handige’ thuisklussers. Het is wel
heel jammer dat Kids Avenue er
deze keer niet bij zal zijn. Dat heeft
alles te maken met de minimum
leeftijd van 18 jaar in Holland
Casino, die geldt voor deelnemers
en toeschouwers. “Jammer want

het is altijd genieten, om de vrolijke kids te zien huppelen”, zegt
Corien Kaales van de organisatie.
Beauty Beachclub gaat deze
avond een aantal workshops verzorgen waaraan u kunt deelnemen en ICI Paris is aanwezig met
een stand, waar u kunt genieten
van heerlijke parfums. “Fashion
Week Zandvoort betekent kortom:
verwend worden”, aldus Kaales. De
modellen worden op zeer professionele manier gekapt door de
dames van kapsalon Headsigns,
die achter de schermen keihard

werken om er een gelikte show
van te maken. En dat geldt ook
voor Make-up Mansion, waarvan
de medewerkers er iedere keer
weer in slagen om de modellen
nog mooier te maken dan ze als
zijn!
De avond begint om 19.30 uur.
Wilt u er bij zijn, bestel dan zo
snel mogelijk uw entreekaarten
want ook nu geldt weer: vol=vol!
Er zijn twee type entreekaarten
te verkrijgen: voor € 35 per persoon krijgt u een 4 gangen diner
inclusief een welkomstdrankje,
een gratis lot en een goodiebag.
Een kaart van € 15 per persoon
is inclusief hapjes, een welkomstdrankje, een gratis lot en de bekende goodiebag. Voor beide
geldt in ieder geval gratis entree
tot Holland Casino Zandvoort.
Neemt u wel een geldig legitimatiebewijs mee! En hou rekening
met de minimum leeftijd van 18
jaar. Kaarten zijn bij alle deelnemende winkels te verkrijgen.

Een verrassend jazzconcert
Afgelopen zondag organiseerde Jazz in Zandvoort zijn
maandelijkse jazzconcert in theater De Krocht. Dit keer
met drie fantastische musici die hun sporen in de muziekwereld dik verdiend hebben. Geen slagwerk deze keer
maar wel met de altijd aanwezige Eric Timmermans op
de contrabas, violist Peter Ligtermoet en pianist
Jean Louis van Dam. Dit trio zorgde voor een heel aparte
‘jazz-tainment’.

Nieuwe naam voor een ‘oud’ plantsoen
Het liet even op zich wachten maar met het plaatsen van een naambordje is de naamgeving van het Admiralenplantsoen nu officieel afgerond. Zoals al eerder gemeld heeft
de gemeente het verzoek van de bewoners gehonoreerd om het veldje aan de Van Alphenstraat/hoek Tjerk Hiddesstraat van een officiële naam te voorzien. In overleg met
bewoners van de buurt is besloten het veld om te dopen tot Admiralenplantsoen.
voormalige bibliotheek sierde,
een goede zet geweest te zijn.
Het beeld, nieuwe beplanting,
de speeltoestellen en de naam
maken er een echt plantsoen
van waar dankbaar gebruik van
gemaakt wordt.

Een van de initiatiefnemers, Ineke de Jong, is zichtbaar trots op het behaalde resultaat

Uit de vele positieve reacties
van voorbijgangers, toeristen en

buurtbewoners blijkt het plaatsen van het beeld, dat jaren de

Met de afronding van dit project
is nu duidelijk dat het zeker de
moeite waard is om als burger
het initiatief te nemen om je
eigen leefomgeving te verbeteren. Hoewel de initiatiefnemers
zeggen dik tevreden te zijn, hadden ze toch nog één wens: is er
iemand onder de lezers van de
Zandvoortse Courant die weet
hoe het Admiralenplantsoen
vindbaar kan worden gemaakt
in de navigatiesystemen en bijvoorbeeld via Google Maps? Als
u dat weet, horen zij dat graag
van u.

Jazz in De Krocht met violist Peter Ligtermoet uiterst rechts

door Nel Kerkman

Zoals gebruikelijk begon het
concert met een intermezzo
met veel improvisatie van pianist Van Dam. Vervolgens presenteerde Ligtermoet zijn vingervlugheid op de viool met
een muziekstuk van Bach: de
toon was direct gezet voor een
bijzondere middag.
Het repertoire dat volgde was
zeer afwisselend. Van easy listening, klassiek tot gipsymuziek
en met een knipoog naar Frans
Poptie. Ook de muziekinstrumenten werden afgewisseld,
zo ging Ligtermoet achter de
piano zitten en zong hij niet
onverdienstelijk verschillende
gevoelige liedjes van Toon
Hermans. Pianist Van Dam leende de accordeon van Ligtermoet
en hij bleek ook daar bedreven
op te zijn. De enige die stand-

vastig bleef was Timmermans
op zijn contrabas. Al met al
een heel andere middag dan
dat men gewend is, maar het
aanwezige publiek waardeerde
het zeer. Vooral het door Van
Dam bewerkte ‘Sweet Georgia
Brown’, naar een compositie van
Mozart, was een bijzondere gewaarwording.
Het bewijst maar weer hoe afwisselend de concerten van Jazz
in Zandvoort kunnen zijn in de
sfeervolle aangeklede zaal van
theater De Krocht. Tijdens de gezellige ‘nababbel’ wordt er altijd
op een gratis bitterbal getrakteerd. Het volgende concert is
op 8 november met Humphrey
Campbell (zang), Karel Boehlee
(piano) en Roy Dackus (drums).
Uiteraard zal ook dan organisator Eric Timmermans, met zijn
contrabas, acte de présence
geven.

Onderneming van het Jaar 2015

De kandidaten zijn bekend!
Sinds 2000 uw landelijk erkend
installateur voor huis en kantoor
Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

EEN LEGE VAAS?
BIJ ONS DE MOOISTE
BLOEMEN ERVOOR!!

Laat uw stem gelden:

• via de Zandvoort App
• per e-mail: ovhj@zandvoortsecourant.nl
• via het stemformulier in deze krant
Gemeente Zandvoort

Specialist voor al uw bloemwerken.
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Zandkorrels
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
...................................................
Te huur: kamer/studio
in het centrum
van Zandvoort.
Met eigen opgang.
Vanaf oktober t/m april.
All Incl.
Tel. 023-5719541
...................................................
Bent u op zoek naar de
tijdelijke opslag van
huisraad
of andere spullen?
Wij verhuren per maand
per 10 m2 (minimum)
opslagruimte in
Zandvoort Noord.
Mocht u geïnteresseerd
zijn kunt u bellen
na 18.00 uur naar
ons tel.nr. 5717805
...................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

TE HUUR
Parkeerplaats in
parkeerkelder
aan de Hogeweg
€ 120,00 p.mnd.
Koop ook mogelijk.
Info: 06-2042 4195
...................................................
MIS HET NIET!
Uniek concert
Music All-in
18 oktober 15.00 uur
Protestantse kerk
Toegang € 5,...................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................
Huurders Platform
Zandvoort
Telefonisch spreekuur:
Maandagavond
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar
de Key stopt
...................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K.
(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis!
Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Professioneel schilder
Ook voor
schoonmaakwerk
bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274
...................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 11,- ipv € 12,Bij volle
klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
...................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Top muziek
uit Ierland!
The Fureys
Maandag 2 november
in theater De Krocht.
Kaarten nu
verkrijgbaar
aan de bar.
Mis het niet!
Inl: 06-54677947
...................................................
Tot 1 november
50% korting op onze
rittenkaarten voor
zonnebank & sauna
BEAUTY
BEACHCLUB
Burg. Engelbertsstr. 96
(tegenover surfshop)
beautybeachclub.nl
...................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
...................................................
Bij kapsalon Pronto Hair
in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,
aandacht en gezelligheid,
een moderne en
leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!
Bel voor een afspraak:
5714068

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Super-de-luxe
zonnebank
bij SmitS Health
& Wellness
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
...................................................
Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................
Hallo dames
Ik woon nog
niet zo lang
in Zandvoort en
wil graag blijven
quilten met een
groepje om ervaring
uit te wisselen.
Voelen jullie
daar iets voor?
Graag hoor ik
iets van jullie.
Petra 0235717355
/ 0648505067

Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende
prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
...................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
...................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van
elektra
€ 160 per maand
06-53256274
...................................................
Garage te koop
Tjerk Hiddesstr 2-10
garage nr 12
Vraagprijs 27.000 k.k.
Voor info bel 06-24770104
...................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en
onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
...................................................
Winkelruimte
te huur
op een top locatie
€ 750 per maand
incl.
Burg. Engelbertsstr. 96
(tegenover surfshop)
Bel of mail naar
tel. 06-57016912
dmhealth@outlook.com
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Mantelzorgdag 18 november:
Zandvoort bedankt haar superhelden!
Mantelzorgers zorgen als vanzelfsprekend voor hun
naaste: een kind, een ouder, een partner of
buurman. Zij vinden dit heel gewoon maar
dat is natuurlijk niet zo. De zorg die
mantelzorgers geven is bijzonder
en waardevol. Om daar bij stil te
staan wordt op 18 november
Mantelzorgdag gehouden.
Om al deze superhelden een
hart onder de riem te steken
organiseert Pluspunt in samenwerking met Tandem op
woensdag 18 november van
13.30 tot 17.30 uur een plaatselijke mantelzorgdag. Dat ook
Zandvoortse bedrijven, zorginstellingen, kunstenaars en de
gemeente onderschrijven hoe
waardevol mantelzorgers voor
het dorp zijn, blijkt wel uit het
aanbod van deze dag.
Bent u zo’n superheld? Dan bent
u meer dan welkom om deel te
nemen. U wordt deze dag in
het gebouw van Pluspunt aan
de Flemingstraat 55 om 13.30
uur ontvangen door wethouder Gert-Jan Bluijs met koffie
en gebak. Vervolgens kunt u

deelnemen aan een activiteit of
workshop zoals: muziek maken,
wandelen met de boswachter,
boogschieten, High Tea, praktische vaardigheden voor mantelzorgers, rondleiding Casino,

powerkiten en nog veel meer.
Wanneer u deze middag opvang nodig heeft voor de naaste
waarvoor u zorgt, zoeken we
samen met u, Tandem, Amie
of Zorgbalans naar een
passende oplossing.
Informatie over het
bestaande onders te u n i n g s a a n b o d
voor mantelzorgers
is de gehele middag
beschikbaar. Astrid
Zoetmulder is aanwezig
voor al uw vragen. Er zal
een wensenboom staan en
de gasten kunnen aangeven aan welke (respijt) hulp
ze behoefte hebben. Natuurlijk
is er ook gelegenheid om anderen te ontmoeten en ervaringen
uit te wisselen. We sluiten de
dag om 16.30 uur af met een
hapje en een drankje en bijzonder entertainment. Het aanmeldformulier voor deze middag kunt u ophalen bij de balie
van Pluspunt of downloaden
via www.pluspuntzandvoort.
nl. Meld u tijdig aan, uiterlijk 23
oktober, voor de workshop van
uw keuze.

(advertorial)

“Je bent vrouw en je blijft vrouw,
ook als je blijvend ziek bent”
Na veel voorgesprekken het afgelopen jaar, waaronder
helaas ook veel jonge vrouwen, viel uitvaartbegeleider
Patty Duijn op hoe belangrijk de vrouwelijkheid ook is tijdens het ziek zijn. Je als vrouw, vrouw kunnen voelen en
blijven voelen...het verzorgd willen zijn en mooi voelen,
ook in de terminale fase en zeker ook bij de (thuis)opbaring daarna. Eigenlijk heel logisch. Vandaar dat zij op het
idee kwam van een meer vrouwelijke oplossing voor de
opbaring.

Het afgelopen jaar heeft zij met
meerdere kisten leveranciers
gesproken over het idee van
een vrouwelijker variant van
de opbaarplank. Twee houtkunstenaars van Beerenberg
Design begrepen haar idee
en creëerden een ronde plank
met vrouwelijke vormen, gemaakt van zacht hout. De
baar met de naam ‘VROUW’
staat vanaf nu op de keuzelijst van Uitvaartbegeleiding
Patty Duijn. Van ieder bestelde
‘VROUW’ wordt € 100 afgedragen aan Stichting Pink Ribbon.

Houten opbaarplank met vrouwelijke vormen

“Meerdere keren heb ik gezocht
met deze vrouwen naar de
juiste vorm hiervoor. Make-up
uitzoeken en bespreken, kle-

samen een mooie wade uitzoeken die goed voelt, qua kleur
past bij jou en waarin je je een
vorm van behaaglijkheid kunt
voorstellen... Vrouwenzaken
die voor een vrouw echt oh
zo belangrijk zijn!”, aldus Duijn.
Het enige dat haar stoorde
was de opbaarplank. “Alleen
de naam al... Wie wil en kan
er nou lekker liggen op iets
dat een plank heet, van hard
hout?”

ding bepalen voor de opbaring
(want wat staat het mooist qua
kleur en het vaak veranderde
lichaam), hoe wil je het haar,

Kijk voor meer informatie op
www.pattyduijn.nl of www.
beerenberg.nl.

 column der natuur 
door Annelies Boutellier

Plaatsgenote Annelies Boutellier is zeer betrokken bij de duinen
en schrijft onder andere voor het blad van de stichting Duinbehoud. Elk kwartaal, bij het wisselen van de seizoenen, schrijft zij
een column in de Zandvoortse Courant.

De duinen als
aardkundig monument
Kort geleden bezocht ik het museum Huis van Hilde.
Sinds januari staat dit prachtige moderne gebouw
vlak naast het station in Castricum, aan de rand van
het Noord-Hollands Duinreservaat en op de oude
monding van het Oer-IJ. Dit is het nieuwe archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland.
Voor een groot deel huisvest dit gebouw het depot
van archeologische vondsten in de provincie. Dat zijn
er miljoenen. Uniek aan dit
centrum is, dat een deel van
het gebouw als museum is
ingericht. Er zijn tentoonstellingsruimtes, een winkel,
zalen, een archeologisch laboratorium voor kinderen
en schoolklassen en een
restaurant. Echt interessant
om dit centrum te bezoeken, zeker ook omdat het
me weer duidelijker maakte
hoe bijzonder het duinlandschap is.

landschap. In de buurt van
Heemskerk is een diepe put
gegraven; daar is over de gehele diepte een dunne laag
vanaf gesneden en met lak
ingespoten. Er wordt een
film getoond over deze activiteit en je kunt ook vanaf
de tribune met een joystick
scrollen door het profiel.
Telkens wordt via ledverlichting een laag verlicht
en toegelicht in de film. Zo
wordt duidelijk hoe de invloed was van het land en
de dynamiek van de kust op
de mensen en wat ze konden doen.

De naam van het centrum
verwijst naar een skelet
dat in 1998 opgegraven
is bij een bouwproject in
Castricum en dat stamt uit
de vierde eeuw. Het kreeg
de naam Hilde, een oude
Germaanse naam. Het skelet en de schedel waren
intact en met gebruik van
nieuwe technieken kon er
een gezichtsreconstructie
gemaakt worden. Het werd
een levensechte mensenfiguur. Naast Hilde kun je
Kees, de Steentijdman, de
Engelse soldaat, Willem en
Hillegonde van Brederode
en vele anderen in de ogen
kijken. Het is echt bijzonder
om te zien met hoeveel zorg
deze figuren zijn gemaakt
en gekleed.

Door dit profiel en door
de (tijdelijke) tentoonstelling ‘wAARDEvol’ in de zaal
ernaast werd mij duidelijk
dat de duinen, ook die rond
Zandvoort, niet alleen een
natuurmonument zijn, maar
ook een aardkundig monument! Dat was nieuw voor
mij. Het betekent dat de
vormen van de duinen uniek
zijn en iets vertellen over de
natuurlijke ontstaanswijze
van dit landschap. De status
van monument zorgt ervoor
dat er extra zorgvuldig met
dit gebied wordt omgegaan.
In ons land, waar zo ongeveer iedere vierkante meter
wel een of meerdere keren
op de schop genomen is,
zijn deze plekken vrij zeldzaam en heel kostbaar. Dan
denk ik weer: in Zandvoort
woon ik er middenin!
Voor meer informatie
over het museum, zie:
www.huisvanhilde.nl.

In één van de zalen staat het
LAK-profiel: een dwarsdoorsnede van ongeveer twaalf
meter hoog van het duin-

Wilt u reageren? Dat kan op www.duinenrondzandvoort.nl.
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Autosport

Duits/Frans duo pakt GT-titel Finaleraces
Het duo Maximilian Buhk uit Duitsland en Vincent Abril
uit Frankrijk pakte afgelopen weekend met een Bentley
de Blancpain GT-titel tijdens de Finaleraces op Circuit
Park Zandvoort. De Nederlander Robin Frijns, die samen
met zijn Duitse teamgenoot Christopher Mies reed, naderde heel dichtbij, maar kwam te kort in de laatste race.

De Bentley van de winnaar aan kop | Foto: Chris Schotanus

Normaal gesproken rijdt Frijns
met de Belg Laurens van Thoor,
maar die zat aan de kant vanwege
het herstel aan zijn heup en been
na een crash op het Italiaanse
Misano. Het team greep in en
haalde voor de laatste race de
Duitser Mies naar Zandvoort.
Veel lol beleefde Frijns niet,
want vlak na de start tijdens
de race van zaterdag schoot de
Maastrichtenaar van de baan bij
het ingaan van de Tarzanbocht.
Met een ronde achterstand eindigde hij als vijftiende.
De race op zondag verliep beter. Het Bentley duo uit Frankrijk
en Duitsland was toch van een
sterk kaliber en bleek net bui-

ten bereik van Mies en Frijns te
blijven. Vooral Mies profiteerde
van de chaotische start waarbij twee BMW’s van hetzelfde
team elkaar in de haren vlogen.
Bij de eerste pitstop was het de
Bentley die voor de Audi van het
Duits/Nederlandse duo de pits
in kwam. Frijns kwam dichtbij,
maar niet dichtbij genoeg om
Buhk te passeren in de slotfase
van de race.
Ook Jeroen Bleekemolen had
een minder fijn weekend. De
Aerdenhouter, die veelal in
Monaco resideert, reed voor het
Rinaldi racing team en kwam
uit in een Ferrari. Hij kreeg een
‘drive-through’ penalty aan de

broek omdat hij bij het uitkomen
van de pits met zijn wiel de witte
lijn zou hebben overschreden.

Fysiotherapie De Prinsenhof start op 25 november voor

Nederlands succes was er
wel degelijk. Bentley-rijders
Jules Szymkowiak en Max van
Splunteren wisten met hun
zesde plaats in de laatste race,
de Silver Cup voor het HTP team
binnen te halen. Szymkowiak
veroverde als rijder zelf ook de
titel in de Silver Cup. Dezelfde titel die vorig jaar Abril nog pakte.

door de fysiotherapeuten Arjan de Boer en Floor Akker-

Naast de Blancpain GT Sprint serie, reden ook de Porsche GT3 in
de Benelux Challenge hun races.
Peter Hoevenaars pakte de titel
in de Pro-klasse. Dat ging ten
koste van de Limburger Xavier
Maassen die vorig jaar de titel
wist te pakken. Een lekke band
in de tweede race deed hem de
das om voor een notering in de
top 3 van het eindklassement.
“Een resultaat waar ik van baal
uiteraard…”, vertelde hij na afloop. Max van Splunteren, die
naast zijn Blancpain deelname
ook in deze klasse actief was,
eindigde in het eindklassement
als tweede bij de Pro’s.
Dit was de laatste race van het seizoen. De organisatie van Circuit
Park Zandvoort richt zich nu op
het Winterkampioenschap. Dat
gaat op 21 november van start
met de Zandvoort 500, gevolgd
door de Nieuwjaarsrace op 9 januari en als afsluiting geldt de
4-uurs race tijdens de Final 4 op
5 maart.

Hockey

Ook MHC slachtoffer dadendrang ZHC dames
Dat tegenstander MHC in Vianen op een waterveld speelt
maakte zondag voor de dames van de Zandvoortsche
Hockeyclub niets uit, hoewel zij niet gewend zijn op zo
een veld te spelen. Zandvoort had heel snel door hoe met
de situatie om te gaan en won gedecideerd met 0-6.
Zandvoort kende een hele
goede start. Al na 2 minuten
was het Nicky van Marle die
via een geweldige tip-in voor
0-1 zorgde. De Zandvoorters
bleven uiterst geconcentreerd
en gecontroleerd spelen. In de
17e minuut kon Sharon Kreuger
op rechts goed doorbreken. Zij
wist Elise Vriesema te bereiken
die de 0-2 liet aantekenen. Twee
minuten later was het topscorer
van Zandvoort Tanya Vriesema
die via de backhand voor 0-3
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zorgde, waarna Elise Vriesema
dit hoogstandje kon kopiëren
waardoor het ineens 0-4 stond
vlak voor de rust. Een kwartier
na rust was het Irma Keur die
met de 0-5 haar team op een
comfortabele voorsprong kon
zetten. Een geweldige aanval
over alle kanten van het veld
ging hieraan vooraf. Tot slot was
het opnieuw Tanya Vriesema die
met haar tweede doelpunt van
de dag de eindstand op 0-6 kon
brengen.

BigMove: een springplank
naar een gezonder leven

“Het spel zag er bijzonder verzorgd uit. In de achterhoede
was het keeper Noor Kapteyn
die een paar prachtige ballen
heeft gestopt, en zo voor ons
de ‘nul’ heeft weten te houden.
De doelpunten kwamen bijna
allemaal tot stand door een
goede opbouw vanuit de
achterhoede. Een geweldig
mooie wedstrijd om te zien.
Ook de tegenstander, hoewel de
uitslag anders doet vermoeden,
speelde een behoorlijke partij,
maar moest toch het onderspit
delven door ons goede teamspel”, zei coach Jeroen Hofman
bijna lyrisch na afloop. Komende
zondag spelen de hockeydames om 13.00 uur thuis tegen
Uitgeest.

de vijfde keer met het BigMove GGZ-programma. Dit programma is landelijk en wordt in Zandvoort aangeboden
man van De Prinsenhof. De psychologische begeleiding
wordt verzorgd door Christien de Klerk en Peter Wieringa.
De groepsbijeenkomsten vinden plaats in Pluspunt in
Nieuw Noord.

Het team van BigMove

door Nel Kerkman

Sinds kort is de visie in de zorg
veranderd en heeft het een belangrijke missie namelijk: mensen de kans geven om regie over
hun eigen leven en gezondheid
te nemen. Big Move is een GGZinstelling en is ontstaan vanuit
een dagelijkse praktijk van zorgprofessionals. Men biedt een
uitdagend zorgprogramma aan
dat ontwikkeld is vanuit een
nieuwe kijk op gezondheid en
zorg. Van hulp verlenen naar
gezond handelen, van het oplossen van problemen naar het
bereiken van doelen. Met het
BigMove programma wordt zowel individueel als in een groep
gewerkt en wordt er samen gekeken naar wat de deelnemer
wil veranderen.

Van klacht naar kracht
In een gesprek met twee deelneemsters, die graag anoniem
willen blijven, komt duidelijk
naar voren dat zij de 15 lessen
in Pluspunt samen met een
groep van 10 tot 12 deelnemers
en onder begeleiding van het
BigMove team als zeer prettig
hebben ervaren, met als resultaat een betere kijk op hun
klachten. Met vallen en opstaan
hebben zij hun grenzen weten te
bepalen en zijn de grenzen uiteindelijk ook verlegd. Eén van de
deelnemers geeft aan dat zij drie
dagen tegen het interview heeft
opgezien maar toch de stap
heeft genomen om aanwezig te
zijn. Hoewel het haar veel energie heeft gekost was het voor
haar een duidelijke overwinning

en bracht haar stukje bij beetje
dichter bij haar gestelde doel:
de ander te vertrouwen. Verder
geven de twee dames aan dat
ook de individuele gesprekken
met de psycholoog heel fijn waren en veel inzicht gaven. In de
lessen leerden zij in spelverband
en onder begeleiding elkaar te
helpen en elkaar te respecteren.
De muur die je om je heen hebt
wordt langzaam maar zeker lager. En wat jouw klachten ook
zijn, na de laatste les is je klacht
omgezet naar veel kracht en
voel je je op alle fronten gewoon
beter en daar gaat het tenslotte
om.

Voor wie is Big Move
Het BigMove GGZ-programma
is voor mensen die te maken
hebben met geestelijke, lichamelijke en sociale problemen.
Het kunnen depressies zijn,
somberheid, angst en/of eenzaamheid. Vaak zijn er ook klachten bij zoals chronische pijnen,
slapeloosheid, suikerziekte en
hart -en vaatziekten. De sociale
problemen kunnen bijvoorbeeld
werkeloosheid en/of financiële
problemen zijn. Voor deelname
aan het programma heb je een
verwijzing nodig van de huisarts. Met deze verwijzing krijgt
men via een afspraak een intake
gesprek. Het BigMove GGZprogramma wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarbij
moet alleen rekening gehouden
worden met het eigen risico.
Voor meer informatie neemt u
contact op met fysiotherapie De
Prinsenhof, Swaluëstraat 33, tel.
023-5712572.
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Basketbal

Voetbal

Lions met zevenmijlslaarzen
door de competitie
Al is de competitie 2015-2016 nog maar jong, toch is het
duidelijk dat het herenteam van The Lions maar één doel
voor ogen heeft: het kampioenschap. Zaterdag heeft het
hoofdstedelijke MBCA dat aan den lijve ondervonden. De
honger van de Zandvoortse basketballers was pas bij de
eindstand van 111-50 gestild. De tegenstanders tot nu toe
konden de Zandvoorters niet stoppen en de vraag is welk
team dat dit seizoen kan. Lions gaat met zevenmijlslaarzen
door deze competitie!

Score van Ron van der Meij

Het team is een uitstekende mix van jong en oud, die
iets voor elkaar over hebben.
Haantjesgedrag wordt door de
teamleden niet geaccepteerd.
Zo krijgen allen zoveel mogelijk

hetzelfde aantal speelminuten
en is er sprake van mooie en
vloeiende aanvallen. Mochten
die onverhoopt mis gaan dan
zijn daar de lange mannen voor
de rebound.

In het eerste kwart werd al duidelijk dat MBCA hier niets te
zoeken had. Bij 24-7, een vrij
normale stand, ging het tweede
kwart in. Na rust speelde een
zo mogelijk nog gemotiveerder
Lions. Afstandsschoten vielen
als rijpe appels van de boom
en ook het korte spel onder de
basket was prima verzorgd. Wel
lieten ze Zandvoorters de verdediging wat vieren en konden
de Amsterdamse gasten iets aan
hun score doen. Bij 73-35 ging
het laatste kwart in. In dat kwart
konden de Lions-heren niet
minder dan 35 punten maken
en was de eindstand van 11150 snel verklaard. Het 100e punt
werd door Niels Crabbendam gemaakt en dan moet hij, de traditie getrouw, zijn medespelers op
appeltaart trakteren.
Topscores Lions: Niels Crabbendam 31, Jaap v.d. Meij 22, Robert
ten Pierik 15, Wiebe de Jong
12 en Ron v.d. Meij scoorde 10
punten. Komende zaterdag spelen The Lions om 18.00 uur in
IJmuiden tegen het vijfde team
van Akrides.

Sportvissen

Veel vis tijdens viswedstrijd
De viswedstrijd op het Zandvoortse strand die georganiseerd werd door de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) heeft veel belangstelling getrokken. De opkomst was uitermate

Benauwde overwinning
voor SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag de eerste thuisoverwinning van het seizoen behaald maar gemakkelijk
was het niet, 1-0. Tegenstander ZSGO/WMS, dat op de 9e
plaats stond, liet zich niet zomaar naar de slachtbank voeren. De fusieclub uit Amsterdam gaf danig tegengas tegen het hoger gekwalificeerde Zandvoort.
De kansen waren schaars gedurende de hele wedstrijd.
Wel kon Zandvoort een aantal
keren goed doorkomen maar
echt doelrijpe kansen werden
niet gecreëerd. Ook Zandvoortdoelman Jorrit Schmidt had het,
tot ver in de tweede helft, niet
echt druk. Zo halverwege de eerste helft konden de Zandvoortsupporters juichen. Nigel Berg
werd van rechts strak aangespeeld en hoefde alleen zijn voet
tegen het leer te zetten om zijn
club aan een op dat moment
terechte voorsprong te helpen.
Zandvoort was meestentijds in
balbezit maar kon daar verder
niets mee. De Zandvoortse spitsen gaven niet thuis en zo sukkelde de wedstrijd min of meer
naar de laatste 20 minuten. Toen
vonden de Amsterdammers het
hoog tijd om bij Zandvoort de
duimschroeven aan te draaien.
Onze plaatsgenoten moesten

achteruit en met het nodige
geluk, en de kwaliteiten van
Schmidt, werd alsnog de eerste thuisoverwinning binnen
gehaald, zei het met pijn en de
nodige moeite.
Komende week moet het
keurcorps van trainer Laurens
ten Heuvel naar Blauw-Wit/
Beursbengels dat na het weekend, na een 1-3 overwinning
bij KHFC, op de derde plaatst
staat. Het onderlinge verschil
is slechts één punt. Zandvoort
staat door het verlies van Jos/
Watergraafsmeer nu tweede, vier punten achter leider
Buitenveldert. Overige uitslagen West I 3e klasse B: VVC
– Jos/Watergraafsmeer: 2-0;
SCW – IJmuiden: 2-1; Vlug en
Vaardig – De Brug: 1-5; ASV
Arsenal – Buitenveldert: 0-3 en
Stormvogels – CTO ’70 eindigde
in een gelijkspel: 2-2.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.

goed, 19 leden hadden zich bij de wedstrijdleiding aangemeld. Een langgerekt lint van

Op alfabetische volgorde:

Laurel en Hardy

vissers sierde de waterlijn en dat zorgde, met het mooie weer, voor veel toeschouwers.

Administratiekantoor

MMX Italian Restaurant

K. Willemse

Veel bekijks bij de viswedstrijd | Foto: Irma de Jong - van Middelkoop

De wedstrijd was nog niet begonnen of de leiding moest
eerste hulp bieden aan Willem
Minkman, die een vishaak in zijn
vinger had. Maar snel daarna was
het dan echt raak. Arnold Bluijs
ving het eerste botje van de dag.
Al snel werd er steeds meer vis
gevangen. Fred Schilpzand ving
een bot 40 cm. en Tom v.d. Horst
een van 39 cm. Dat zijn geen
kleine jongens. Rob Wind begon
in te lopen op Schilpzand maar

die had opnieuw beet: een bot
43 cm. Cas Al haalde er ‘even’ een
tong van 38 cm. uit. Vooral Wind
en V.d. Horst begonnen steeds
meer te vangen. Bart Goossens
was goed voor een zeebaars van
27 cm. Wedstrijd leider Jeff Devos
blies om 13.00 uur de wedstrijd
af en maakte de balans op.
De wedstrijd werd gewonnen door
Rob Wind met 282 cm. vis. Tweede
werd Tom v.d. Horst met 169 cm.

en Fred Schilpzand eindigde als
derde met 139 cm. vis. Omdat er
meer dan 15 deelnemers waren
kon er ook een 4e prijs worden uitgereikt. Die was voor Evert Bosman
met 97 cm vis. De ‘pot’ ging naar
Schilpzand met de grootste vis van
de dag: een bot van 43 cm en dat
zal lekker smaken. Totaal werden
er 43 vissen gevangen: 30 botten,
10 scharren, 1 tong, 1 zeebaars en
1 schol met een totale lengte van
12,01 meter!

Monuta Westerveld

ASN Vermaire Haarlem

Motorrijschool Goede

Auto Strijder

Onair-Events

Autobedrijf KariMo

Rabbel Lunchroom

Autobedrijf Zandvoort

Renew Clinic

Autorijschool Van der Veld

Restaurant EVI

Beter Mobiel

Rijschool Barry Paap

Bloemsierkunst J. Bluijs

SKiP

Café Neuf

Stichting Classic Concerts

Chef Thomas Café & Catering

Stichting Pluspunt Zandvoort

Circus Zandvoort

Strandpaviljoen Ajuma

Creme Fresh

Strandpaviljoen PlaZand

Direct Account B.V.

Theater De Krocht

Dorsman Assurantiën

Transportbedrijf

GoodNight
H. Willemse Elektrotechniek
Het Pakhuis

Van der Veld
Uitvaartbegeleiding
Patty Duijn

Kaashuis Tromp

Uitvaartverzorging Erika

Kampeercentrum De Jong

Vlug Fashion

Koene Cleaning Service

Vreeburg Slagerij

L. Paap medische

VVV Zandvoort

hulpmiddelen

Zorg Service Zandvoort
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GOODNIGHT SLAAPKAMERS

WOONMAAND

PARTY
28 OKTOBER 2015
VANAF
19.00 UUR!

MAAK KENNIS MET

De Sealy Hybrid matrascollectie
brengt de twee beste slaaptechnologieën
samen: verkoelend geltraagschuim en de
diepe ondersteuning van individueel
verpakte pocketveren.

DE

HYBRID

MATRASCOLLECTIE

1O0RT%
ING

*

K

EEN DROOMAVOND OM NOOIT
MEER TE VERGETEN!
EEN ONTSPANNEN MA SSAGE,
HEERLIJKE HAPJES EN DR ANKJES,
DIVERSE NIEUW TJES OP HET
GEBIED VAN SL APEN, EEN
SPET TEREND LIVE OPTREDEN
EN NOG VEEL MEER...

Gratis !
Goodie Bag
MELD U VANDA AG NOG A AN:
W W W.GOODNIGHT.NL / WOONMA ANDPART Y
EN ONT VANG EEN GR ATIS GOODIE BAG
OP DE WOONMA AND PART Y IN DE WINKEL!

20rd%
eel

EASTBORN ELEKTRISCH
VERSTELBARE
T IJ D E L IJ
K
3 5 0 ,BOXSPRINGS

vouoping matrassen

voor 1.276,-*

op A

*

VO O R D E

AUPING VIVO
Soepel, medium, stevig
of extra stevig
nu van 1.595,-

*

EL

ALLÉÉN BIJ GOODNIGHT SLAAPKAMERS:

TIJDELIJK 500,VOORDEEL!*

Auping Vivo:st!
e
als beste get

Bij aanschaf van een complete Jensen Continental boxspringset
SEPT
2015

Newcastle

Brisb ane

EASTBORN SMART vanaf 1.999,Een complete, vaste tweepersoonsboxspringcombinatie, 180 cm breed.
Inclusief gestoﬀeerde matrassen en
comfortschuim of latex topdekmatras.
Ruime keuze uit hoofdborden en stoﬀen.

EASTBORN PERFECT vanaf 2.999,Een complete, vaste tweepersoonsboxspringcombinatie, 180 cm breed.
Inclusief gestoﬀeerde matrassen en
latex, traagschuim of Fresssh! foam
topdekmatras. De meest uitgebreide
keuze uit hoofdborden en stoﬀen!

T IJ D E L IJ

JAN
2015

VOORDEEL OP
VERSTELBAARHEID
TIJDENS DE
WOONMAAND!

2 0%

AUPING INIZIO
Soepel of stevig
nu van 745,-

VO O

voor 596,-*

RDE

EL

J
TI

IJ

K

0 ,- L
*

5VO0ORDE

E

Kom naar de instore
Auping Plaza bij Goodnight
voor álle Auping matrassen!

K

0 ,20
ORDEEL
*

GRATIS

VO

ACCESSOIREPAKKET
t.w.v.

EASTBORN SPRINT
Pocketvering matras met traditionele
latex afdeklaag voor heerlijk slaapcomfort.
80/90 x 200/210 cm van 599,- voor 399,-*

1.050,*

Bij aanschaf van een TEMPUR ® North™
adjustable slaapsysteem
(elektrisch verstelbaar)

Elektrisch verstelbaar

3.099,2.399,-

Heerlijk vroeg uw nieuwe Pullman in en genieten van de ultieme nachtrust, dat is
waar u naar verlangt tijdens de korter wordende dagen van het najaar. Pullman biedt
nu volop inspiratie en voordeel, waarmee het toegeven aan dat verlangen wel héél
aantrekkelijk wordt.

4-SEIZOENEN
DONZEN DEKBED

1 .9
1.4 99,CiTY 21
99
BOXSPRINGSET
,Incl. 7-zone pocketveermatrassen 300, HR 3D Breeze topdekmatras,
*

potenset en hoofdbord Dallas. 140 x 200 cm
Meerprijs: 160 x 200 cm 99,-, 180 x 200 cm 198,-, Latex topdekmatras 199,Ook verkrijgbaar op 210 cm lengte!

3 9 5 ,2 8 9 ,*

Maten

CiT Y
ring
p
s
x
Bo
3 -D
t
e
M
per
p
ze To
B re e x 20 0 c m
14 0

100% natuurlijke
materialen!
Bij aanschaf van een TEMPUR ® North™
Continental (vlak) ontvangt u 550,- korting!

altijd Goedemorgen
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl
GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

20

L
DE

Openingstijden
Maandag
12.00 - 17.30
Dinsdag
09.30 - 17.30
Woensdag 09.30 - 17.30
Donderdag 09.30 - 17.30
Vrijdag
09.30 - 17.30
Zaterdag
09.30 - 17.00
Zondag
12.00 - 17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Van

Voor

140 x 200 cm

395,-

289,-

140 x 220 cm

445,-

329,-

200 x 200 cm

545,-

449,-

240 x 200 cm

695,-

539,-

240 x 220 cm

745,-

599,-

Heerlijk donzen 4-seizoenen dekbed van Nederlandse makelij. Bestaande uit
een zomer-dekbed (wk4) en een herfst-dekbed (wk3) die te koppelen zijn,
met vaste knopen, tot een heerlijk warm dekbed voor in de wintermaanden.
Vulling: 90% Witte eendendons.

ELKE
AG
O
Z N- D
.0 0u
12 .0 0 17
OPEN!

Wintertijd

Zondag 25 oktober

03.00

3

02.00
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Actueel

9

Bewoners
klagen over
parkeergedoe

Single

11

Yves Berendse
lanceert zijn
tweede single

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

15

Koor

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
023 792 00 36 - cremefresh.nl

Sport

Succesvol concert
van dameskoor
Music All-in

Hockeydames
zijn niet te
verslaan

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Posten Reddingsbrigade sterk
verouderd: reddingsplan nodig!

Kinderboekenweek
Feestelijk afgesloten

De twee posten van de Zandvoortse Reddingsbrigade voldoen niet meer aan de

Vorige week donderdag hebben de participanten van

eisen van deze tijd. Ze zijn hoog nodig toe aan een flinke opknapbeurt. Dat beves-

de brede school in de Blauwe Tram de afsluiting van

tigde de woordvoerder van de ZRB, Ernst Brokmeier, deze week volmondig.

de Kinderboekenweek een speciale en feestelijke invulling gegeven. In de lokalen van de bibliotheek, de
Hannie Schaftschool, de Mariaschool, peuterspeelzaal Hannie Schaft en kindercentrum Ducky Duck waren alle leerlingen, ouders en omwonenden van harte
welkom om aan allerlei proefjes deel te nemen.

Reddingspost zuid is dringend aan vernieuwing toe

Twee jaar geleden is er een onderzoek geweest naar de staat
van beide posten. Toen was ook

06-5700 2600
Taxim,
van alle gemakken
voorzien!

al duidelijk dat er iets moest gebeuren aan de gebouwen. Het
belangrijkste is dat de ZRB het
werk zonder gevaar en risico´s
kan uitvoeren.
Vooral de post in zuid is hopeloos
verouderd. Er zijn lekkages, er is
maar één toilet, de douches en
kleedruimtes voldoen niet meer
aan de eisen van deze tijd. En onlangs is er iemand door een houten trap gezakt, wat nog maar
net goed afliep. “Deze situatie
kan zo niet langer duren”, vindt
Brokmeier. Ook post noord ‘Piet

Oud’, die zo’n 13 jaar dienst doet,
is volgens hem aan een flinke opfrisbeurt toe.
Er is inmiddels overleg met de
gemeente Zandvoort, die eigenaar van de gebouwen is en ook
het onderhoud doet. Hier en daar
wordt gesuggereerd of het niet
beter zou zijn de twee posten te
vervangen door één grote gloednieuwe en moderne post. Het is
in ieder geval duidelijk: voor het
nieuwe strandseizoen volgend
jaar begint, moet er een serieus
reddingsplan komen wil de ZRB
haar werk goed kunnen blijven
uitvoeren.

Wethouder Gerard Kuipers speelde graag mee op de Xbox

Die proefjes hielden verband
met het thema van de Kinderboekenweek 2015: ‘Raar maar
waar’ en gaven een blik op de
wondere wereld van het ‘uitvinden’. Sportservice Heemstede/
Zandvoort, die eveneens van het
gebouw gebruik maakt, was ook
behoorlijk aanwezig met futuristische, elektronische apparatuur.
Het was erg druk, donderdag in
de Blauwe Tram. Schoolkinderen,
ouders, andere familieleden en
omwonenden waren gekomen

om dit feest mee te maken en
natuurlijk zelf aan het een en
ander deel te nemen. Klap op
de vuurpijl was een 3D-printer
die werkend te bezichtigen was.
Ook stond er een Xbox Kinect
opgesteld die deelnemers in
beweging brengt. Wethouder
van Onderwijsbeleid Gerard
Kuipers was daar dermate
van gecharmeerd dat hij zijn
colbert uittrok en stevig meedeed. Ook de diverse proefjes in
de andere lokalen kregen veel
belangstelling.

Wintertijd
Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

‘Het schijnt dat we het
deze winter zonder
feestverlichting moeten
stellen in het centrum’

Bouw & Schildersbedrijf

STRAK

Extra vergadering commissie
Bestuur en Middelen.
Kijk op pagina 16
Gemeente Zandvoort

Voor STRAK werk belt u 06 52 89 04 52

1

Waterstanden

In memoriam
Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Joyce van Loon
3 november 2014

3 november 2015

We missen je,
Liefs,
Jeffrey en Jordana van Loon
Jasper
Justin

OKTOBER

Tuincentrum

VIOLEN

Heimanstraat 2, 2041 BN Zandvoort
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93
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Grand Café XL Zandvoort
Elke woensdagavond:

Onbeperkt slibtong
voor €1,- per stuk

Eerste bestelling twee slibtongen met
eenmalig friet en salade geserveerd
Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling
Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zandvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

BOTOX (N)IETS VOOR JOU?
PROBEER HET IN OKTOBER VOOR
SLECHTS €100,(I.P.V. €150,-) PER ZONE!

www.renewclinic.nl

Cosmetisch arts
Els Vogelpoel

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Burgerlijke stand
BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT

5 OKTOBER - 18 OKTOBER 201
Overleden
: van der Kort, geb. Vermeij, Agatha Johanna Maria,
geb. 193
7 Groot, Robert Johannes Sijbrand, geb. 19
51 Morsman, Antonius Johannes, geb. 1
925 Treffers, Dirk Wilhelmus, geb. 1
960 Santink, Martin Peter Johan, geb.

2

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Op 31 oktober worden twee topfilms gedraaid tijdens
de Wild Cinema Experience op Circuit Park Zandvoort.
Tijdens deze drive-in bioscoop is er gelegenheid om een
snelle hap te halen en ook de mogelijkheid om lekker wat
popcorn te kopen ontbreekt niet.
Geheel in lijn met de unieke locatie
wordt om 18.00 uur Fast & Furious
7 vertoond. Een razendsnelle actiefilm vol spectaculaire stunts en
snelle auto’s met Vin Diesel en Paul
Walker in de hoofdrol. Omdat het
op 31 oktober ook Halloween is,
is de tweede film van de avond
geheel in deze stijl. Om 21.45 uur
wordt World War Z gedraaid. In
deze apocalyptische actiethriller
zoekt Brad Pitt naar een remedie
voor een wereldwijde epidemie.

Kaarten voor beide films zijn
verkrijgbaar bij VVV Zandvoort
à € 17,50 per personenauto
per film. En iedereen die voor
26 oktober zijn ticket koopt,
maakt kans op een gratis entree,
popcorn en een drankje. Het geluid voor de films wordt uitgezonden via een vooraf verkregen
FM frequentie op de autoradio.
Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een leuke attentie. Zie
ook: www.wildinZandvoort.nl.

Bewoners Burg. Nawijnlaan
zijn parkeerdruk zat!
Na een herziening van het bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o. heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 23 juni 2015 besloten dat meerdere bedrijven aan huis zich in de woonwijk Burg. Nawijnlaan en
Q. van Uffordlaan mogen vestigen, mits zij aan de
criteria voldoen. Een aantal bewoners van deze woonwijk kan zich niet vinden in het besluit. Zij stuurden
het college een brief met het verzoek om de omgevingsvergunning niet te wijzigen.

Kwaliteitsonderzoek WMO
In elke gemeente moet jaarlijks een landelijke verantwoordingsplicht gehouden worden ten aanzien van de uitvoering van de Wmo. Dit jaar is gekozen voor een kwalitatief
onderzoek naar de eerste ervaringen van cliënten die ge-

Vrachtwagen en caravan staan permanent op straat gestald

bruik maken van de Wmo in de gemeente Zandvoort.
In het LDC waren op vrijdag 9 oktober twintig cliënten uitgenodigd
door organisatiebureau BMC Den
Haag voor een interview. Onder
leiding van beleidsmedewerker
Gerwin Nijland en twee toezichthouders van de Adviesraad Sociaal
Domein Zandvoort, Jan Hollander
en Imca Drommel, werden de interviews in anonimiteit gevoerd.
De ervaringen met bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp, vervoer van
de Bios-groep, aanpassingen in
de woonvoorziening of eigen bij-

drage, konden zowel positief als
negatief naar voren worden gebracht. Er wordt namelijk veel belang gehecht aan het oordeel van
de burgers over de kwaliteit van
de ontvangen maatschappelijke
ondersteuning en de geleverde
presentaties van de gemeente
op dit gebied. Met dit onderzoek
krijgt de gemeente meer inzicht
in de vraag of de geboden ondersteuning bijdraagt aan bijvoorbeeld het langer zelfstandig
blijven wonen.

Rijrichting Oranjestraat
Zoals vorige week bekend werd
gemaakt, wordt de rijrichting
van de Grote Krocht per 2 november omgedraaid. Er werd ook
gemeld dat de rijrichting van de
Oranjestraat omgedraaid zou
worden. Dat blijkt niet zo te zijn,
de rijrichting van de Oranjestraat

blijft zoals die is: van boven naar
beneden. Dat heeft volgens
de gemeente te maken met de
bussen van Connexxion die
door deze straat rijden. De Louis
Davidsstraat en de Haltestraat
worden dus de enige ontsluitingswegen van het centrum.

Cartoon - Hans van Pelt

Column

Deze bewoners en ook Stichting
Bewoners Commissie Huis in
de Kostverloren geven in hun
correspondentie naar het college aan dat zij zich niet kunnen
vinden met de wijziging in de
omgevingsvergunning. Sinds
het invoeren van het bewonersparkeren in de Oostbuurt
en Koninginnebuurt, is de parkeerdruk in de Nawijnlaan en
Van Uffordlaan aanzienlijk hoger geworden. Daarbij worden
diverse auto’s van niet-bewoners
in bochten geparkeerd en ook
worden overtollige voertuigen,
waaronder een caravan en een
paardentrailer, in de straat gedumpt.

voortgezet worden als er een
constructie gebruikt wordt
waarbij mevrouw Cohen, als
hoofdbewoner, zelf een salon
voert en de werkplek, eventueel in de toekomst, verhuurt aan
haar dochter. Al zou mevrouw
zelf helemaal geen enkele behandeling uitvoeren, het gaat
hierbij om een administratieve
constructie zodat zij voldoet
aan de wetgeving.” Weber licht
dat nog eens extra toe: “Want
het probleem is volgens ons,
dat door de wijziging straks iedereen zich hier kan vestigen.
Daardoor zal ons woongenot
afnemen en de huizenprijzen
zullen gaan dalen.”

Met het verlenen van de voorgenomen wijziging van de omgevingsvergunning wordt niet
alleen de parkeerproblematiek
aanzienlijk vergroot in de komende jaren, ook de drukte in
de wijk op zich zal zeker toenemen door het komen en gaan
van derden, onder andere ook
door kamerverhuur, aldus de
bewoners.

Gemeente

Parkeerdruk
In de gemeentelijke advertentie
van week 35 stond het volgende
verzoek: ‘Afwijken bepalen bestemmingsplan voor gebruik
schuur als schoonheidssalon
Nawijnlaan 10’ van de familie
Cohen. Bewoner Rick Weber
vindt daar het volgende van:
“Waarom moet een hele woonwijk lijden en last hebben omdat één familie zich niet aan
de wet- en regelgeving houdt?
De schoonheidssalon kan nu

De gemeente weerlegt deze
problematiek met het volgende antwoord: “Nu het bestemmingsplan in werking is getreden, dient het college dit uit te
voeren. Uw verzoek om, totdat
nieuwe parkeerdrukmetingen
zijn uitgevoerd geen nieuwe
bedrijven aan huis toe te staan,
kunnen wij dan ook niet honoreren. Het college is gehouden aan
het bestemmingsplan zoals de
raad dat heeft vastgesteld.”

Wordt vervolgd
Hoe het nu verder moet is niet
duidelijk. Wel is het een gegeven
dat de gemeente haar beslissing
deels gebaseerd heeft op veel
lagere parkeercijfers uit 2009 en
dus een vergunning gaat afgeven op onjuiste gronden. Deze
bewoners laten het er niet bij
en gaan zich beraden op de volgende stappen.

…kan het nog net. Oktober is
namelijk de maand van de geschiedenis met als thema Droom
& Daad. Het Rijksmuseum heeft
het thema uitgewerkt in verschillende onderwerpen zoals het
dromen van en over de Europese
eenwording, het uitroepen
van de onafhankelijkheid van
Indonesië, de onafhankelijkheid
van Suriname en de geschiedenis van tegenbewegingen & terrorisme. Het feestelijk einde van
de maand et ‘de Nacht van de
Geschiedenis’ is op 31 oktober
in het Rijksmuseum. Een geweldige maand met een geweldige
allegatie: ontdek gisteren om
vandaag te begrijpen.
Ook in Zandvoort kom je gisteren tot de ontdekking wat je
vandaag NOG niet begrijpt. Zo
gaat het omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht de
geschiedenis in als onbegrijpelijk. Hoe vaak is dat al gebeurd?
Ik denk voor de derde keer. Waar
dan steevast de Oranjestraat altijd meedraait qua rijrichting. Dit
keer dus niet! Hebben wij het
gisteren dan verkeerd ontdekt
om het nu te begrijpen? In ieder
geval heeft de verantwoordelijke
wethouder het wel begrepen.
Het vrachtwagenverkeer zal het
zelf uit moeten zoeken hoe zij het
dorp verlaat. Via de Haltestraat
of via de Louis Davidsstraat
langs de smalle rijstrook van de
Brede School. En dan? Rechts
naar de Koninginneweg met
diverse bochten naar de Dr.
Gerkestraat of dan maar naar
de Kostverlorenstraat waar ‘de’
bocht voor de veiligheid extra
smal is gemaakt? Wat is de winwin situatie van al dat gedraai?
Krijgt het parkeren de schuld of
is het minder opbrengst, zoals
de ondernemers het verwoorden. Hopelijk gaat deze laatste
ommedraai niet door, ik word er
duizelig van.
En dan hebben we ook nog de
Droom & Daad van de zelfstandigheid van Zandvoort. Uiteraard
zal deze daad de Zandvoortse
geschiedenis ook ingaan als
een ommedraai. Want al zegt
men 100 keer dat Zandvoort
zijn geel en blauw ‘couleur’ blijft
behouden, een ding is zeker:
een Scharrekop wordt nooit een
mug. Dromen zijn bedrog
en de tijd zal het leren. Maar
het is en blijft moeilijk om
vandaag te begrijpen wat
gisteren ontdekt is.

Nel Kerkman

Wild Cinema Experience
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Nieuwe kaart, oude prijs!

Evenementenagenda

Met veel plezier en een snufje trots
presenteren wij u per 28 oktober
onze nieuwe menukaart.

 OKTOBER  NOVEMBER 

3 gangen naar keuze: € 25,- per persoon

25 De 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

Nieuw is ook onze uitgebreide
cocktail- en speciale koﬃe’s kaart

25 Jazz aan Zee met Rumbadama - Strandpaviljoen

Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

Ook voor een
leuk weekend bloemetje!
Specialist voor al uw bloemwerken.

24 Kampioenschap Garnalenpellen - Strandpaviljoen
Thalassa, aanvang 16.00 uur

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

Thalassa, aanvang 16.00 uur
30 Americana Roots concert - Country & Blues in
theater De Krocht, aanvang 20.00 uur
31 Drive-in cinema - Circuit Park Zandvoort,
aanvang Fast & Furious 7: 18.00 uur en
aanvang World War Z: 21.45 uur
31 Dansavond - Danscentrum Rob Dolderman in
theater De Krocht, aanvang 20.00 uur
NOVEMBER
1 Rondje Dorp - Gezellige kroegentocht met
spelopdrachten, 13.00-18.00 uur
1 Zandvoort Lacht - Comedy night in Amsterdam
Beach Hotel, aanvang 20.00 uur
2 The Fureys - Top muziek uit Ierland! Theater
De Krocht, aanvang 20.15 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
22 oktober t/m 28 oktober

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)
DO TM ZO + WO OM 13.30 & 15.30 UUR

JA, IK WIL!
DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

FILMCLUB:
THE FAREWELL PARTY
LACHEN OM EUTHANASIE IN ISRAËL
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:

ETEN EN DRINKEN

en...
vier je verjaardag, feest of bedrijfsuitje bij Bistro MMX.
drankjes, cocktails, hapjes en muziek op maat!
ook catering op locatie
Een van onze pizzabakkers bereidt ter plekke verse pizza uit
de oven en meerdere soorten pasta voor uw gasten.

BISTRO MMX

Haltestraat

SPECTRE ➔ 5 NOV NEDERLANDSE PREMIERE
DE CLUB VAN SINTERKLAAS & DE
VERDWENEN SCHOENTJES ➔ 14 NOV
THE GOOD DINOSAUR ➔ NEDERLANDSE
PREMIERE 25 NOV
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

3 Zandvoort T: 023 57 17 523

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

•

Balanceren

www.autobedrijfzandvoort.nl

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Bel nu voor informatie

VOOR DIESEL EN BENZINE!

of een afspraak…

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE
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Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

 023-5730962
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Rubriek

Begroting 2016

Veel vragen over de Begroting 2016
in de diverse commissie vergaderingen
De Begroting 2016 stond afgelopen week op de agenda’s
van de Commissies Bestuur en Middelen (dinsdag), Ruimte
en Economie (woensdag) en Samenleving (donderdag).
Wat opviel in alle vergaderingen was de stortvloed aan vragen die vooral de oppositie richting het college afvuurde.
Jerry Kramer (VVD) voerde dinsdag de boventoon maar ook GBZ
had bij monde van fractievoorzitter Michel Demmers veel noten
op de zang. Demmers ging zelfs
zo ver dat de voorzitter van de
commissie Bestuur en Middelen,
zijn fractiegenoot Astrid van der
Veld, hem het woord ontnam
omdat hij zich niet aan de orde
van de vergadering wenste te
houden.
Woensdag was er een meningsverschil tussen wethouder
Gerard Kuipers en Van der Veld
over een tekst aangaande het
parkeerbeleid. Over en weer
werden een paar onvriendelijke
woorden gebruikt. De diverse
fracties hebben allemaal ruim
van tevoren de Begroting 2016
mogen ontvangen en hadden de
vragen (alle?) schriftelijk kunnen
stellen. Dat hadden ze veelal wel
gedaan maar er bleven blijkbaar
nog zoveel prangende, en vooral technische vragen over dat
de commissies van dinsdag en
woensdag beide meer dan 2,5
uur in beslag namen.

Van transitie naar
transformatie
Voorafgaande aan de Begroting
2016 Sociaal Domein, op donderdag 15 oktober, werd met een
korte presentatie door Piet Haker,
programmamanager Haarlem,
de raad geïnformeerd over
het Transformatieprogramma
Sociaal Domein. Het Transitieprogramma gaat over de veranderingen van de gemeentelijke
organisatie ter ondersteuning
van de eigen kracht van haar inwoners en het bieden van zorg
waar nodig.
Belangrijk is om stil te staan bij
het heden en tevens te realiseren welke opgaven actueel zijn

en in 2015 gerealiseerd moeten
worden. Daarbij zijn als basis belangrijke thema’s gekozen: het
perspectief van de burger, de
kracht van de wijk, betere communicatie met de zogenaamde
paarse krokodil, in samenwerking met alle betrokkenen met
respect voor ieders rol en belang.
Uiteraard riep de presentatie vragen op bij de aanwezige raadsleden. Zo stelde Uschi Rietkerk
(PvdA) een gerichte vraag over
de zorg in de wijk. Is in 2016 alles al op orde met betrekking tot
financiën? Wethouder Gert-Jan
Bluijs meldde dat er al aan gewerkt wordt. Hij ziet grote voordelen voor sociale wijkteams in
Zandvoort die een ondersteuning zijn op vragen over het
gebied van wonen, welzijn en/
of zorg. In Haarlem werkt men,
tot grote tevredenheid, al met
deze teams.
Belinda Göransson (VVD) vroeg
de wethouder om niet alleen
te kijken naar zorgverzekeraar
Achmea maar ook naar andere
zorgverzekeraars waar men overeenkomsten mee zou kunnen
sluiten. Inspreker Ton de Vries
van InformatieSteunPunt (ISP)
GGZ Haarlem vroeg, vooruitlopend op Program 2016, onder
andere aandacht om meer maatschappelijke bewonersorganisaties in te schakelen die vanuit
hun werk contacten hebben met
veel minima.

Ontwerpbegroting 2016
De bedoeling was om zoveel
mogelijk vragen schriftelijk te
stellen. Niet iedereen had zich
daar aan gehouden dus volgde
er een lawine aan vragen, die
vaak te technisch waren om
mondeling door het college toe
te lichten. Zo waren er vragen

of de gekozen hangplek voor
jongeren bij de nieuwe brandweerkazerne wel veilig was, hoe
nu verder met gebruik van de
Blauwe Tram en het Zandvoorts
Museum in 2016, hoe worden de
problemen met de huisvesting
van het Jeugdhonk opgelost,
zorg over Wajong jongeren, het
voortbestaan Wim Gertenbach
College en klachtenafhandeling
Sociaal Domein.

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zeehondje

Antwoorden
Heel veel vragen waar het college antwoord op gaf en anders
werd de beantwoording schriftelijk naar de desbetreffende partijen gestuurd. Zo is het college
bezig om het jeugdhonk een
goede plek te geven, eventueel
in de Blauwe Tram. Ook wordt
er gewerkt aan een verzelfstandiging van het Zandvoorts
Museum. Van de Blauwe Tram wil
de wethouder een bruisend gebouw maken in samenwerking
met Pluspunt en er zijn gesprekken met ‘De Verbeelding’ over reintegratie van mensen met een
beperking. Er komt voor ouderen
meer sport, met aandacht voor
preventie, om deze doelgroep
langer thuis te kunnen laten
wonen.
Over de renovatie van het Wim
Gertenbach College binnen de
financiële gemeentelijke kaders
zal de raad op een ander, niet
openbaar moment bijgepraat
worden. De beetje rumoerige
vergadering werd afgesloten
met een verzoek van de portefeuillewethouder voor een
besloten deel vanwege een geheime mededeling aan de raad.

Politieke Beschouwingen
Uiteraard konden de drie voorzitters niet anders constateren dan dat de Begroting 2016
geen ‘bespreekstuk’ zal worden.
De Begroting 2016 en de politieke beschouwingen van de
fracties, staan geagendeerd
voor dinsdag 3 november, met
een eventuele overloop naar
woensdag 4 november.

STEMMEN VOOR ONDERNEMING
VAN HET JAAR 2015
Stem per categorie uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail | 2. Dienstverlening/Zorg | 3. Toerisme/Recreatie
Stemmen kan t/m 13 november via
ovhj@zandvoortsecourant.nl of via de Zandvoort App

Met enige regelmaat duikt er
een zeehondje op voor de kust
en af en toe komen ze zelfs aan
land. In dat laatste geval is het
vervelend dat ze, bijvoorbeeld
door aflopend tij, niet meer
gemakkelijk terug de zee in
kunnen. als ze dan een tijd
op het droge liggen, is hulp
van het Zeehondencentrum
noodzakelijk. Afgelopen
maandag was het weer zo
ver. Een schattig ogende zeehond lag hulpeloos op het
strand. Wandelaars hebben
het Zeehondencentrum gebeld en die kwam terplaatse
om het dier op te vangen.
Het werd meegenomen naar
de opvang om daar verder te
verzorgen en aan te sterken,
alvorens het weer kan worden
vrijgelaten in de zee.

Rommelmarkt
Zondag 1 november is het
weer zo ver. Dan wordt er weer
een overdekte rommelmarkt
georganiseerd. Natuurlijk mogen alle tweedehands spullen
gewoon verkocht worden. De
rommelmarkt vindt plaats van
10.00 tot 16.00 uur in theater
De Krocht aan de Grote Krocht.
Er zijn nog paar plekjes vrij om
je spulletjes te verkopen, dus
geef je op via: rommelmarktzandvoort@gmail.com of tel.
06-19427070.

Kledinginzamelactie
Ook dit jaar vindt in Zandvoort
de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U
kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken inleveren bij de St. Agatha
kerk aan de Grote Krocht 45.
Inlevertijden zijn 6 en 7 november van 10.00 tot 12.00

uur. De opbrengst van
de ingezamelde kleding
gaat dit jaar naar een
ontwikkelingsproject
van Cordaid Mensen in
Nood in Bangladesh. In
het Patuakhali district,
het grootste bewoonde
deltagebied van de wereld, komen door het
lange regenseizoen
(juli t/m oktober) veel
overstromingen voor.
Hierdoor verdrinken
elk jaar meer dan 8.000
mensen. En elke ramp weer
verliezen mensen hun huizen
en bezittingen. Dankzij uw
kleding donatie aan Sam’s
Kledingactie kan Cordaid
Mensen in Nood samen met
lokale hulporganisaties de
kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke
dijken aangelegd en er wordt
een preventieproject opgezet
dat de bevolking leert hoe zij
zich voor kunnen bereiden op
rampen, zodat ze die op eigen
kracht kunnen doorkomen.
Zie ook www.samskledingactie.nl.

Haak aan
Brei of haak een bloemetje
voor het goede doel! Het is
tien minuten werk, iedereen
kan het! Jouw bloemetje is
geld waard. Hiermee steun
je gratis brei- en haakclubs
voor eenzame ouderen in
Nederland. Stuur je bloem(en)
voor 29 oktober naar onderstaand adres op, dan zorgt
Nationaal Ouderenfonds
ervoor dat de bloem in het
kerstpakket van Sligro komt.
Per verkocht kerstpakket gaat
er direct €1,50,- naar het project Samen Breien van het
Nationaal Ouderenfonds. Hoe
meer bloemen, hoe hoger de
opbrengst, dus zoek wat restjes en haak (of brei) zoveel
je kan! Iedere soort bloem
is welkom dus wees creatief.
Benieuwd hoe al die haaksteken ook alweer moesten? Klik
voor een uitgebreide instructie op www.samenbreien.
nl/haakaan en sttuur jouw
bloem inclusief naam, adres,
woonplaats en eventueel
e-mailadres naar: Nationaal
Ouderenfonds, t.a.v. Milou van
den Dool, Postbus 11, 3980 CA
Bunnik.
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‘Americana Roots Country and Blues’-concert
op weg naar eerste lustrum

Gemeente Zandvoort

Vrijdag 30 oktober biedt theater De Krocht voor de vijf- getreden, houdt het publiek in
de keer onderdak aan het ‘Americana Roots Country and Zandvoort echt van akoestische
Blues’ concert. Het optreden is een lust voor de liefhebbers van allerlei stijlen Amerikaanse muziek.

en authentieke muziek. “We gaan
onze focus voor deze concerten
nog meer op puur akoestische
muziek richten. Dat is de les uit
de voorgaande concerten”, zegt
Knubbe.

De band Hazel Bell bestaat uit
Michael Knubbe, Maria Mendico,
Leoni Schmitz en John Paul
Laffan. Deze muzikanten zijn
afkomstig uit Hamburg en
Dublin. Zij spelen een dynamische Americana mix van folk,
pop en country met wisselende
instrumenten zoals gitaar, banjo,
bouzouki, viool en autoharp. Ze
Maria Mendico, Michael Knubbe, John Paul Laffan en Leoni Schmitz
hebben in Duitsland, Italië en
De band Hazel Bell, met beeld The Common Linnets, tij- Ierland opgetreden en nu koZandvoorter Michael Knubbe in dens het songfestival, en door men ze voor de eerste keer als
de gelederen, zal invulling geven de Belgische/Nederlandse film groep naar Nederland. Kortom,
aan het thema: ‘An evening with ‘The Broken Circle Breakdown’ ‘An evening with Hazelbell’ moHazel Bell’. “We zijn heel blij met uit 2012. “Ook als je van singer/ gen de liefhebbers zeker niet
de vijfde editie en het voelt een songwriter muziek of Ierse folk missen!
beetje als een klein jubileum”, houdt, is dit concert echt voor
zegt Knubbe, die samen met jou gemaakt”, legt Knubbe uit. De entree bedraagt € 10 en omRoy van Buuringen van ONAIR- De Duitse muzikant, die al ze- dat het een beetje feest is, is dat
ven jaar in Zandvoort woont, inclusief een drankje. Kaarten zijn
Events al twee jaar de kar trekt.
weet waar hij over spreekt. te koop bij Bruna Balkenende,
Americana is de laatste jaren Volgens Knubbe, die al een aan- het Wapen van Zandvoort, theavooral bekend geworden door tal keren met veel succes in het ter De Krocht en online via www.
de muzieksmaak van bijvoor- Wapen van Zandvoort heeft op- onair-events.nl.

Hondentrimsalon het Hofje is
sinds 8 jaar gevestigd in Haarlem
en in de loop der jaren echt een
begrip in de wijde omgeving. In
onze professionele trimsalon, met
moderne apparatuur en een professionele en hygiënische werkomgeving zijn wij u en uw hond
graag van dienst.

Hondentrimsalon het Hofje
Pijlslaan 110, 2014 TP Haarlem
www.trimsalonhethofje.nl

Wij zorgen ervoor dat uw hond na
de trimbehandeling er weer als
nieuw uit komt te zien. Met gedegen vakkennis, vakdiploma’s en
constante bijscholing zorgen we
dat wij bij blijven in dit mooie vak.
Wij werken op afspraak, u kunt
ons bereiken op: 023-5244445 of
06-22224444

Uitnodiging
officiële opening Fit Circuit
De gemeente heeft enkele fitnesstoestellen langs de boulevard
geplaatst. Deze toestellen zijn met toestemming van Rijnland in
de zeereep geplaatst.
Het plaatsen van de fitnesstoestellen aan de boulevard is een idee
dat is ontstaan tijdens bijeenkomsten van de werkgroep Entree
Zandvoort. Tijdens deze bijeenkomsten werd nagedacht over het
verfraaien en verbeteren van de uitstraling van Zandvoort. De
werkgroep bestaat uit ambtenaren, inwoners en ondernemers.
Zandvoort is een zeer sportief dorp waar grote sportieve evenementen plaatsvinden. Het idee om fitnesstoestellen in de buitenlucht met uitzicht op zee te plaatsen viel bij alle deelnemers
aan de werkgroep in de smaak. De komst van de fitnesstoestellen
onderstrepen namelijk het sportieve karakter van Zandvoort. U
vindt het ‘Fit Circuit’ tussen de Palaceflat t/m Post Piet Oud.
Het gemeentebestuur hoopt dat inwoners en bezoekers enthousiast gebruik gaan maken van de toestellen. Het is de bedoeling
dat het circuit in de toekomst wordt uitgebreid. Als u vragen of
opmerkingen heeft die relevant kunnen zijn voor een eventueel
vervolg, kunt u contact opnemen met mevrouw H. Jansen van
de gemeente.
Hoewel u al gebruik kunt maken van de fitnesstoestellen, is de
officiële opening van ‘het Fit Circuit’ op 29 oktober 2015. Als inwoner van Zandvoort nodigen wij u graag uit om deze opening
bij te wonen. De opening vindt plaats op 29-10-2015 om 10.30
uur ter hoogte van Reddingsbrigade Post Piet Oud.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met
de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden
brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Geachte wethouders en medebewoners,
Het plan om naast strandpaviljoen Azurro 5 tot 10 strandbungalows te gaan zetten en
dan later op het hele strand van Zandvoort vind ik werkelijk absurd. Dit is het laatste
beetje mooi en rustig strand wat we nog hebben. Dat moeten we niet verpesten met
plannen om het een soort luxe camping van te maken met alle gevolgen van dien. Mensen
irriteren zich nu al aan het bovenmatige autoverkeer op het strand.
Zandvoort is al zo’n druk strand en het zuidstrand staat bekend om de rust. Mensen
komen naar het zuidstrand omdat ze stilte willen en geen autoverkeer. Het is zo’n mooi
stukje strand met een fantastische en rustige uitstraling. Het wordt allemaal al minder
vanwege de windmolens, laten we het niet ook nog erger maken met een soort veredelde
‘bed and breakfast’ op het strand. Denk eens aan het extra autoverkeer op het strand,
het opbouwen met shovels ieder jaar, de palen die de grond in gaan en de verstoring van
het aangrenzende Natura 2000 gebied. Zandvoort blinkt al niet uit in schoonheid, laten
we alsjeblieft het mooiste stuk strand dat we hebben zo laten...
Laat u alstublieft wat horen bij de gemeente Zandvoort door voor 23 oktober uw mening
te uiten dmv een brief.
Geert Meerman
Waar is de gemeente Zandvoort mee bezig?
Verenigingen zoals wij worden gedwongen om een afzuiginstallatie te plaatsen i.v.m. een
verplichte horecavergunning. Na een week deed die het niet meer. Diverse personen
werden gebeld, er werd een brief geschreven en nogmaals werd er gebeld. 3 weken
geleden werd er weer een brief geschreven aan de heren Koppes, Teeuwen, Veering en
Vrenegoor. We weten niet meer bij wie we moeten zijn! Dit loopt al vanaf januari, dus
we zijn bijna een jaar verder. Van het kastje naar de bekende muur worden we gestuurd
en nog steeds hebben we geen antwoord of is er actie ondernomen.
Vraag: Wanneer gaat de gemeente de inwoners en verenigingen eens wat serieuzer
behandelen? Misschien helpt het als we het via deze weg doen.
Namens het bestuur van Jeu de Boulesvereniging Zandvoort, Ab Reurts, voorzitter.
Wij wachten op uw antwoord!
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Onderneming van het Jaar: wie doen er mee?
Graag stellen wij u de genomineerden van de jaarlijkse verkiezing van de ‘Onderneming van
het Jaar’ aan u voor. Ze staan in willekeurige volgorde maar zijn wel op ‘categorie’ geselecteerd.

Categorie
Horeca/retail

Categorie
Dienstverlening/zorg

Categorie
Toerisme/recreatie

Onderneming
van hettijdens
Jaar 2015
The Pitch Lane

De
kandidaten zijn bekend!
Ondernemersgala
2015
De verkiezing ‘Onderneming van het Jaar’ wordt voor de

Ondernemers
je een waanzinnig
verhaal
zesde keer op rijopgelet.
gehouden.Heb
De organisatie
is een samenwerking

over
jouw
bedrijf,
productBeach
of dienst,
meld
aan voor
van de
gemeente
Zandvoort,
Promotion
enje
Dedan
Zandvoortse
Tijdens
het Ondernemersgala
19 november
in
‘The Courant.
Pitch Lane’
. Dan
krijg je tijdensophet
OndernemersDe Haven van Zandvoort wordt de winnaar bekend gemaakt.

gala, 19 november in De Haven van Zandvoort, exact één
minuut
boodschap
verkondigen
aan
zaal vol
Er om
is deje
afgelopen
wekentevolop
genomineerd
en een
uit alle
inzendingen ondernemers.
zijn per categorie drie bedrijven geselecteerd voor
Zandvoortse
de eindronde. In totaal zijn dus negen bedrijven genomineerd:

MMX, Italian restaurant &
Tapas bistro is een Italiaans

Beauty Beach Club Beauty
en Wellness heeft begin dit

restaurant met echte kwaliteit
in de Haltestraat. MMX is in 5
jaar tijd uitgegroeid tot een gerenommeerd Italiaans restaurant
in de regio. Afgelopen zomer
trokken de eigenaren de stoute
schoenen aan en een tweede
restaurant werd geopend, ook
in de Haltestaat: MMX Bistro.
Een bistrobar waar men naast
een kaart vol Italiaanse gerechten, onbeperkt zeer smakelijke
Italiaanse tapas kan eten. Een
uniek concept in Nederland.

jaar de deuren geopend en kent
een uniek concept. Het is een
bedrijfsverzamelgebouw voor
ZZP’ers die zich in de beauty
en wellness branche gespecialiseerd hebben. Het pand is in
kleinere units verdeeld waarin
verschillende specialistes een
praktijk hebben. Zo kunt u de
ene behandeling eenvoudig met
de andere combineren.

Shanna’s Shoe Repair &
Leather wear staat voor
kwaliteit op het gebied van
schoenherstel. Niet alleen dat
want Gildeschoenmaker Marco
en echtgenote Irene de Goede
hebben zo goed als alles, wat
met leer te maken heeft, in het
assortiment. Van tassen tot riemen en van modieuze pantoffels
tot aan het onderhoud van uw
dure schoenen aan toe. Shanna’s
Shoe Repair & Leather wear aan
de Grote Krocht maakt ook een
duplicaat van uw sleutels, wel zo
gemakkelijk om even te weten.
Maar deze Zandvoortse schoenmakerij kenmerkt zich vooral
door de klantvriendelijkheid.

Strandpaviljoen PlaZand
paviljoen 17, is een seizoensgebonden strandpaviljoen. En wat
voor een! Het is een top horecabedrijf dat geleid wordt door 4 eigenaren. Alles klopt in het ‘plaatje’
dat PlaZand heet. Men merkt het
al direct bij binnenkomst. Ben je
hier al eens eerder geweest? Dan
word je direct herkend. Nieuwe
gasten zullen dat de tweede keer
zeker merken. Gastvrijheid staat
bij PlaZand hoog in het vaandel
en wat de keuken presteert, is altijd even mooi als smaakvol. Het
is ieder jaar weer jammer dat het
geen jaarrondpaviljoen is.

Een bedrijf wat zeker bij
Zandvoort en de Noordzee
past, is Scuba Republic Dive

resort & Training facility

aan de boulevard Barnaart. Het
is een landelijk erkend bedrijf
waar geïnteresseerden internationaal erkende duikdiploma’s
kunnen halen. De eerste duikinstructies worden in het eigen oefenbad gegeven en als
u er klaar voor bent, gaat men
duiken in de Noordzee. U zult
verstelt staan hoe helder dat
water wat verder uit de kust is!
Scuba Republic trekt bezoekers vanuit het hele land naar
Zandvoort.

Zit uw lijf u in de weg? Vindt
u dat er gerust een paar kilotjes af kunnen? Schakel dan de
hulp in van Mind Your Step

Personal lifestyle coaching. Eigenaresse Marieke

Fransen worstelde ook met dit
soort problemen. Ze is gaan experimenteren en door middel
van oefening en studie, in combinatie met speciale voeding,
heeft zij een gezonde levensstijl
gevonden. Nu is zij gedreven om
ook anderen, dankzij haar ervaring en kennis, een gezonder leven te laten leiden.

Menig Zandvoorter zou zich
geen raad weten zonder de hulp
van Zorgbalans. De thuiszorg
buurtteams komen aan huis
langs bij vooral senioren, die
niet meer goed voor zichzelf
kunnen zorgen. De een wordt
iedere dag geholpen met wassen en aankleden en voor de
andere wordt gekookt, schoongemaakt of boodschappen
gedaan. Ontmoetingscentrum
Zandstroom is er voor (licht)
dementerende mensen. Zandstroom is een geweldig concept. Het ontmoetingscentrum,
gevestigd in de galerij van de
Thorbeckestraat, is laagdrempelig en men is altijd zeer actief met
de bezoekers in de weer.

Zilt@Sea Fietsverhuur en
(veel) meer heeft twee locaties, in de Passage op de route
station-strand en in de zomer
op de hoek bovenaan de
Kerkstraat. Het is een bloeiend
bedrijf dat helemaal gefocust
is op het welzijn en faciliteren
van de toerist maar ook van de
Zandvoorter. Naast de fietsverhuur, en de verkoop van onderdelen, worden ook kluisjes
verhuurd. Handig dus als je naar
het strand gaat, op de terugweg kom je er weer langs. Dan
kan je er ook gelijk een douche
nemen. Contant geld nodig?
Geld pinnen voor cash kan hier
altijd!

Het Ondernemersgala is al jarenlang een goed bezochte avond voor
1. Horeca/Retail
ondernemers.
Het belangrijkste onderdeel van de avond is natuurlijk
MMX
Italian
& Tapas
de verkiezing, maarrestaurant
dit jaar wordt
erbistro
een nieuw item aan het proShanna’s
Shoe Repair
& Leathermet
weareen goed verhaal kunnen
gramma
toegevoegd.
Ondernemers
PlaZand strandpaviljoen
zich aanmelden
voor The Pitch17
Lane. In een ‘pitstop’ van 1 minuut
krijg je de gelegenheid om je boodschap te delen met de aanwezi2. Dienstverlening/Zorg
gen. Dus
heb je een nieuw product, een waanzinnige dienst of een
Beauty
Club
endonderdagavond
Wellness
B2B plan, meldBeach
je dan
aanBeauty
en stap
19 november
Your Step Personal lifestyle coaching
op hetMind
podium.
Zorgbalans Thuiszorg buurtteams & Ontmoetingscentrum
Zandstroom
Nergens
anders kan je in een klap een paar honderd Zandvoortse
ondernemers bereiken. En het kost je helemaal niks! Let wel, enige
3. Toerisme/Recreatie
podiumervaring is wel zo prettig, want je krijgt maar een kans om
Scuba Republic Dive resort & Training facility
het goed te doen. Aanmelden kan tot donderdag 12 november via
Zilt @ Sea Fietsverhuur en (veel) meer
info@beachpromotion.nl.
The Spot Watersport centrum
Het Ondernemersgala
Genomineerden
is tot stand gekomen
Volgende week worden de ondernemingen in deze krant
met medewerking
uitgebreid aan u voorgesteld en binnenkort ook via de
vanZandvoort
Holland Casino
App. Ook dit jaar is dat er ook prijzen te winnen zijn.
ZandZowel
voort,voor
Beach
de categorie-winnaars als voor de overall winnaar
promotion,
de Zandworden mooie
promotiepakketten aangeboden, mede mogelijk
voortse
courantdoor
en de
gemaakt
sponsoring van Holland Casino Zandvoort.
gemeente Zandvoort.
Alle Zandvoortse
Stemmen
ondernemersVanaf
zijn van
nu kunt u stemmen op uw favorieten.
harte uitgenodigd.
U kunt op verschillende manieren uw stem uitbrengen:
• Via de Zandvoort App
• Per e-mail: ovhj@zandvoortsecourant.nl
• Via onderstaand stemformulier
(in te leveren bij Bruna Balkenende)
Gemeente Zandvoort

Stemformulier verkiezing
Onderneming van het Jaar 2015
Categorie 1
Horeca/Retail

Categorie 2
Dienstverlening/Zorg

❏

❏

❏
❏

MMX
Italian restaurant & Tapas bistro

Shanna’s
Shoe Repair & Leather wear

❏

PlaZand
Strandpaviljoen 17

Categorie 3
Toerisme/Recreatie

❏
The Spot Watersport
centrum is een paviljoen op
het strand dat de watersport
als specialiteit heeft ontwikkeld. Alles op het gebied van
de (kleinere) watersport komt
bij The Spot voor: kitesurfen,
windsurfen, suppen (en het
leren daarvan) voeren hier de
boventoon. Het strandpaviljoen
kent een agenda boordevol watersportevenementen en dat
gaat van kleine tot heel grote
watersportevents.

❏
❏

❏

Scuba Republic
Dive resort & Training facility

Zilt @ Sea

Beauty Beach Club
Beauty en Wellness

Mind Your Step
Personal lifestyle coaching

Zorgbalans
Thuiszorg buurtteams &
Ontmoetingscentrum
Zandstroom

De verkiezing wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Fietsverhuur en (veel) meer

The Spot
Watersport centrum

Naam van de inzender:

..............................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................
Postcode: ....................................Tel.: .....................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Handtekening: ......................................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 13 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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Open Nederlands Kampioenschap

Garnalenpellen
Zaterdag 24 oktober

06-5700 2600

Inloop (met muziek) 16:00 uur

r
ne wee
...’t ben enaele
ar
beste G h..!
mensu

Inschrijven / afmelden tot 16:45 uur
Geweldige prijzen in 2 categorieën:
Prof-pellers & Recreatie-pellers
Deelname € 5,- p.p.

M.m.v. het gezellige duo:

Geen mogelijkheid om te bellen? Via Whatsapp of Telegram kunt
u ook contact met ons opnemen.

Naast contant betalen accepteren we ook pin en creditcard

Hij & Gij!

Inschrijven bij Thalassa, Strandpaviljoen 18
of per e-mail: garnaelzandvoort@gmail.com

Gratis internettoegang aan boord

Voor het laatste nieuws en actuele prijzen,
volgt u ons via Facebook en Twitter.
Zo wordt u bijvoorbeeld al naar Schiphol gereden voor 45,-.
www.thalassa18.nl

Organisatie: De Garnael Zandvoort & Thalassa crew.

Voor info: garnaelzandvoort@gmail.com of FaceBook: De Garnael Zandvoort.

Taxim,
van alle gemakken voorzien!

BEDRIJVENGIDS pagina
Café Neuf deelnemer

Culinair Rondje Zandvoort
Zo 15 november 12.00 - 17.00 uur

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

Koop uw kaarten bij
Café Neuf dan eindigt uw
culinaire ronde hier met
Amuses:
• Beemster kalfstartaar
en cornichons met mosterdschuim en popcorn
op blini van courgette
• Wonton met Schotse
gerookte zalm, zeewiersalade, wasabi-mayo en
sojasaus
met bijpassende wijnen

Wijn aan Zee
www.wijnaanzee.net

BELEGEN BORREL KAAS

* mooi gerijpte Goudse kaas van ...CONO!

NU 500 gram van 6,98 voor maar 5,49

)
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U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Yves Berendse lanceert zijn tweede single
Op woensdag 28 oktober zal Yves Berendse zijn tweede
single groots lanceren. Na het overweldigende succes van
zijn allereerste single, ‘Voor jou’, komt de in Zandvoort
geboren en getogen zanger nu met zijn tweede nummer: ‘Droomvrouw’. De lancering zal plaatsvinden bij café
De Klikspaan, waar de carrière van Yves begonnen is.
Hiervoor zal woensdag de hele dag de Haltestraat worden
afgesloten en een ruime en luxe partytent recht voor café
De Klikspaan gebouwd worden.

Yves Berendsen lanceert woensdag zijn nieuwe single

“Aangezien ik in Zandvoort woon
en bij De Klikspaan mijn eerste
stappen heb gezet op muzikaal
vlak, wilde ik de lancering van

deze single erg graag in mijn
woonplaats doen. De gemeente
Zandvoort verdient echt alle credits, want zij maken het mogelijk

dat wij op 28 oktober dit op deze
manier kunnen realiseren”, aldus
Berendse. Hij mag ook deze keer
rekenen op medewerking van
vrienden uit het vak. Zo zullen
onder andere Mike Peterson,
Quincy, Robert Leroy en Dave
Roelvink aanwezig zijn om samen met hem op te treden en de
lancering van zijn nieuwe single
groots te vieren. De presentatie
van de avond is in handen van
Bram Koning. Overigens is niet alleen Yves te horen op zijn nieuwe
single. Hij heeft de hulp gekregen van The Frogettes, de achtergrond zangeressen van René
Froger. “Ik heb altijd enorme
bewondering gehad voor René.
Dat juist nu zijn ‘backing vocals’
zo een groot aandeel hebben op
mijn nieuwe single is echt fantastisch”, aldus Berendse.
Voor deze avond, die om 20.00
uur zal beginnen en omstreeks
middernacht zal eindigen, waren
slechts een beperkt aantal kaarten te koop bij café De Klikspaan.
Inmiddels heeft de organisatie
laten weten dat alle kaarten uitverkocht zijn. Er zal ook geen
kaartverkoop op de avond zelf
aan de deur plaatsvinden.

(advertorial)

De Seniorenvereniging Zandvoort heeft
een droom, een realistische droom
Van de 16.682 Zandvoortse inwoners (maart 2015) is
46% boven 50+. Dan moeten wij onze droom om in 2015
van 600 naar 700 leden te groeien waar kunnen maken.
Samen voor en door Zandvoorters op een leuke manier
ouder worden. Vergroot je netwerk, maak nieuwe contacten,
maar samen kunnen wij ook

onze stem verheffen als het
nodig is. Samen zijn we sterk
als iemand in de verdrukking
komt. Samen bezoeken van
musea en theatervoorstellin-

gen, stadswandelingen, uit
eten, bridgen en klaverjassen,
nordic walking en wandelen,
dagtochten en meerdaagse
reizen, modeshows, zwemmen
en fietsen, zingen, biljarten en
informatiebijeenkomsten, feest
en bingomiddagen en “omzien
naar elkaar”.

“Soms zeggen ze: je bent aangekomen in de herfst van het leven.
Laten wij er samen een Indian Summer van maken!”
Kennismaken met de Seniorenvereniging Zandvoort voor slechts € 5,- tot 1 januari 2016.

Bij continuering en betaling van het lidmaatschap 2016 nodigen wij nieuwe leden graag uit
voor een HIGH TEA in januari. Samen genieten én kennismaken, een geweldige start van 2016!

Maak € 5,- over naar bankrekeningnummer NL 14 INGB 0006510893
t.n.v. De Senioren-vereniging Zandvoort of
neem contact op met Els Kuijper, telefoon 023 5718205

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Vooral tegen het weekend
tamelijk zacht
Vorige week gaf uitzonderlijk weer in ons land en we beleefden zowat het koudste oktoberweer wat betreft de
eerste maandhelft dat mogelijk was. In Zuid-Limburg
zag men op drie opeenvolgende dagen sneeuwvlokken
en overdag was het in het zuiden en oosten soms maar
3-4 graden.
De koudste fase in veertig jaar
tijd was daarmee een feit. Op
13 oktober 1975 lag er (zoals
eerder gezegd) in het zuiden
van Noord-Holland enkele
centimeters oktobersneeuw,
net als elders in het land.
Deze week is het weer eens
de beurt aan zachtere luchtinstroom uit het zuidwesten. Na
de woensdagse regen komt die
van origine subtropische lucht
via Spanje en Frankrijk nu naar
ons toe. In eerste instantie levert dat veel wolken op, die
instroom van zachtere lucht,
met ook op de donderdag dus
nog overwegend veel bewolking erbij en dus weinig of geen
ruimte voor de zon.
Tegen het weekend en ook op
zaterdag waarschijnlijk, gaat
de zon zich mogelijk wat meer
laten zien. De temperatuur
kan dan oplopen tot bijna 15
graden en dan voelt het soms
even zwoel aan buiten. Geheel
droog weekendweer wordt het
niet denkelijk want vooral op
zondag kan er alweer een uitloper van een lagedrukgebied
schampen en dat kan weer
enige lichte regen opleveren
in Zandvoort/Bentveld.

Het vervolg ziet er niet onaardig uit en richting november komen hogedrukgebieden weer wat meer aan zet.
Luchtdrukstijgingen ten oosten van Nederland geven dan
een heel aardig weerbeeld bij
ons. De wind draait later naar
een meer zuidelijke richting en
voert wat mildere lucht aan. De
nachten worden wel weer wat
kouder (kans op nachtvorst) en
overdag zal het een graad of
15 zijn. Pluspunt van dat weerbeeld is dat het dan meestentijds droog blijft in de gehele
Benelux.
Ook is er een iets kleinere kans
dat we juist een wisselvallig(er)
en kil scenario mee gaan maken. De bekende oktoberstormen (van vroeger soms) gaan
ook dit jaar aan onze neuzen
voorbij. Voor storm is er een
groot luchtdrukverschil met
de afstand nodig. Een diepe
depressie nabij Denemarken
bijvoorbeeld en een sterk opkomend hogedrukgebied boven
Schotland.
Meer weerinfo eventueel via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

14o

13o

13o

12o

Min

12o

10o

10o

10o

Zon

20%

40%

30%

35%

Neerslag 70%

25%

40%

50%

Wind

w. 4

zw. 4-5

zzw. 4

wzw. 5
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Zandkorrels
De leiding van koor
Voor Anker roept oud
leden op zich te melden bij Inge van Driel
(tel. 5762843).
Zij worden dan
uitgenodigd voor het
45-jarige
jubileumconcert
op zondagmiddag
15 november
in De Krocht.
Aanvang half drie.
...................................................
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
...................................................
CURSUS DUTCH DESIGN
door kunsthistorica
Liselot de Jong
Zandvoort
12, 19 en 26 november
Interesse?
S.v.p. aanmelden via:
www.kunstinvorm.nl
06-48443623
...................................................
Te huur: kamer/studio
in het centrum
van Zandvoort.
Met eigen opgang.
Vanaf oktober t/m
april. All Incl.
Tel. 023-5719541

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
...................................................
Te huur 1 pers.
appartement.
Rustige buurt centrum,
nabij station.
Woonkamer,
slaapkamer, keuken,
badkamer. 65m2.
€ 750 excl. gas/elektra.
Tel. 06-21562921
...................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Professioneel schilder.
Poolse kwaliteit!
Ook voor
schoonmaakwerk
bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920

Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
...................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274
...................................................
Hoveniersbedrijf
Parosa
Tuinaanleg en
onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
...................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin
u de baas blijft over
uw voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.
16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl

Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien
van elektra
€ 160 per maand
06-53256274
...................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 11,- ipv € 12,Bij volle
klantenkaart op
laatste bestelling
€ 10,- korting
...................................................
Vetrolletjes?
Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
...................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rijschool
Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel:
06-22960595
...................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor
reparaties
en autocleaning
...................................................
Tot 1 november
50% korting
op onze
rittenkaarten voor
zonnebank &
sauna
BEAUTY
BEACHCLUB
Burg. Engelbertsstr. 96
(tegenover surfshop)
beautybeachclub.nl

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................
Te koop:
Elektr. grasmaaier,
T.E.A.B.
Te koop: Computer +
scherm +
toetsenbord HP +
Philips, T.E.A.B.
Tel. 06-51805711
...................................................
Winkelruimte te huur
op een top locatie
€ 750 per maand incl.
Burg. Engelbertsstr. 96
(tegenover surfshop)
Bel of mail naar
tel. 06-57016912
dmhealth@outlook.com
...................................................
Top muziek uit Ierland!
The Fureys
Maandag 2 november
in theater De Krocht.
Kaarten nu verkrijgbaar
aan de bar.
Mis het niet!
Inl: 06-54677947
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De Protestantse kerk was zondag 18 oktober tot de nok

Op reis

toe gevuld met muziekliefhebbers. Aanleiding was de

Lady-speaker en voorzitter van
Music All In Joke Hilbers nam het
publiek mee langs de tien landen
die het koor muzikaal aandeed.
De informatie over de landen
presenteerde Hilbers op een humoristische en gezellige wijze
en dat vond gretig aftrek bij het
‘reisgezelschap’. De minireis begon in Rusland met drie Russisch
Orthodoxe liederen bijgestaan
door de mannen. Het lied van
D. Bortnianski zong de delegatie
van het ZMK zeer indrukwekkend. Ook een compliment naar
de dames, want ga er maar aan
staan om alles zonder bladmuziek te zingen en dan ook nog
eens in het Russisch en Zweeds,
en soms ook a capella. De reis
werd vervolgd via Amerika
en Zweden naar Duitsland. In
Oostenrijk gaf Theo Wijnen
een fantastische pianosolo van
Schubert. Voor de pauze nog een
kleine tussenstop in Nederland
waar het volksliedje ‘Boerinnetje
van buiten’ goed in de smaak viel.

aankondiging van een concert van de dames van Music
All In, onder leiding van dirigente Inge Stahlie en met begeleiding van pianist Theo Wijnen.

Een overvolle kerk voor de dames van Music All In

door Nel Kerkman

De organisatoren van stichting
Classic Concerts waren zichtbaar verrast door de grote opkomst. Het aanwezige publiek
genoot van het zeer gevarieer-

de reper toire van Music All In,
dat medewerking kreeg van de
Zandvoortse Wanda Poots op
de dwarsfluit, de 16 jarige Iza
Schoots aan de harp en een delegatie bestaande uit 12 heren van
het Zandvoorts Mannenkoor.

Na de pauze werden er nog drie
landen bezocht. Iza Schoots
toonde met haar harpsolo dat
zij kan uitgroeien tot een geweldige harpiste. Als muzikale
onderbreking liet Wanda Poots
een zeer mooie en zuivere
Italiaanse herdersdans horen,
begeleid door de vingervlugge
Wijnen op piano. Na de muzikale omzwerving die werd
afgewisseld door de solisten
van Music All In was de reis ten
einde. Met het lijflied Sisters
werd het concert afgesloten.
Het programma was artistiek
samengesteld met heel veel
nummers waarvan een paar
stukken soms iets te hoog gegrepen waren voor het vrouwenkoor. De toegift met het
toepasselijke lied ‘Thank you
for the music’ werd gezamenlijk
gezongen met het publiek. Een
staande ovatie was terecht verdiend. Iedereen was het erover
eens: het was genieten en dat
allemaal voor slechts € 5. Waar
vind je dat nog?

Glas-in-Lood bij Pluspunt

Rumbadama bij Jazz aan Zee

Zelf een glas-in-loodraam maken. Het klinkt te mooi om

Bij een Carribean Party denkt men toch al snel aan zon,

waar te zijn maar bij Pluspunt kan het echt. Doe mee met

zee en strand. En dat is nou precies waar het optreden

de cursus ‘Glas-in-Lood’ bij Pluspunt en maak onder bege-

plaats vindt. Alleen niet met de tropische temperaturen

leiding van docente Marjolein Ovaa uw eigen kleurenspel.

en zeker niet op het strand, het is immers oktober.

Glas-in-lood

De Sambadames van Rumbadama | Foto: Piet Jan Blauw

Hoe leuk zou het zijn als de zon
door de ramen schijnt en door
een zelf gemaakt glas-in-lood
de kamer in prachtige kleuren
tooit. Kijk erdoor naar buiten
en de wereld kleurt een stukje
mooier, schijnt de zon erdoor
naar binnen dan wordt de kamer eens heel anders belicht.
Glas-in-lood werd ooit bedacht
omdat een raam uit één stuk
glas niet te maken viel, in de
loop der tijd ontwikkelde deze
praktische techniek zich tot
de mogelijkheid om de meest
bijzondere kleurrijke creaties
te maken. Het maken van een
glas-in-loodraam is dus een oeroud ambacht dat prachtige, ook

hypermoderne, resultaten kan
geven.
Tijdens de cursus leert de docente u niet alleen een ontwerp
te maken, maar natuurlijk ook
hoe dat uit te voeren: het snijden van het glas en dat in het
lood te zetten. De cursus start
op 28 oktober dus schrijf snel
in! De kosten zijn voor 8 lessen
€ 125. Starters beginnen met
het ontwerpen en maken van
een proefraam. Hier zijn € 15
onkosten aan verbonden. Voor
gevorderden zijn de materiaalkosten gerelateerd aan het raam
dat zij maken. De docente beschikt over het benodigde gereedschap.

Menigeen heeft echter de maandelijkse jazzy optredens al gezien
en beluisterd in het zonnige café
gedeelte van strandpaviljoen
Thalassa en weet dan ook dat
café Het Juttertje een uitgelezen
locatie is voor een gezellig middagje uit.
Het oktober optreden wordt
verzorgd door Leticia y su
Rumbadama. De all-womanband staat bekend als een van
de top salsa bands in Nederland.
Rumbadama, onder leiding van
oprichtster Leticia Bal, is qua lineup nauwelijks veranderd sinds de
oprichting in 1996. Sindsdien is
de band niet meer weg te denken
van de binnen- en buitenlandse

podia. Zandvoorters hebben de
band nog kunnen beluisteren op
het Jazz Behind the Beach festival
van een aantal jaren geleden en
recent in januari van dit jaar.
Het repertoire van Leticia’s
Rumbadama omvat een mix
van traditionele Cuban Son
tot Salsa en Caribbean Styles
zoals Cha Cha Cha, Guaracha,
Son Montuno, Rumba, Plena
Bomba en de bijzonder dansbare
Merengue. Liefhebbers van een
Caribbean Party weten Jazz aan
Zee - met voor deze gelegenheid
een grotere dansvloer - te vinden
op zondag 25 oktober. Aanvang
16:00 uur en de toegang in
strandpaviljoen Thalassa is gratis.

Column

Vluchtelingencrisis
De crisis die ons land meer
dan bezig houdt. Er is kritiek,
een hoop kritiek. De vluchtelingencrisis is ineens tastbaar
in ons land. AZC’s zitten vol,
er zijn huizen tekort, het komt
voor sommigen nu ineens wel
heel echt dichtbij. Een deel
van de Nederlanders komt in
opstand. “Mensen helpen, prima, maar niet bij mij voor de
deur” is hun motto. Sommige
angsten die mensen hebben
zijn terecht gegrond. Het is
ook goed om meerdere kanten te bekijken. Maar is het
niet de beschaving die ons
leert om mensen in nood ook
te helpen? Waarom zou dat
niet tegelijk kunnen? Laat ze
de opstandelingen eruit pikken die hier met slechte bedoelingen komen.
Het vluchtelingendossier is
een strijd aan het worden.
Een enorme strijd. Maar nu is
in Duitsland, Keulen, een politica in haar nek gestoken door
een man die het niet eens is
met het Duitse vluchtelingenbeleid. De communicatiemanier van menigeen kentert
wederom. Mensen weten
niet meer hoe ze met elkaar
kunnen communiceren, op
een ouderwetse manier dan.
Ik ben het niet eens met jouw
denk/werkwijze, dus steek ik
je neer. Jij geeft mij niet wat
ik wil horen, dus schiet ik je
neer op de parkeerplaats van
het ziekenhuis waar je werkt.
Waar jij je mee bemoeit pik
ik niet, dus trap ik je dood.
Ik voel mij niet op mijn plek,
dus schiet ik op school maar
in het rond. Het leven is geen
spelcomputer, maar begint er
zo langzamerhand wel steeds
meer op te lijken.
Het besef is zoek. En nu laat
de uitslag van het Nationaal
School Onderzoek zien dat
kinderen en ouders de sociale omgangsvormen verplicht
willen maken op scholen.
Goede zaak. Al lijkt mij niet dat
scholen hoeven op te voeden.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders thuis.
Desnoods samen in de leer,
als de ouders zelf problemen
hebben. In het weekend
in het buurthuis, leren
hoe je met elkaar kunt
omgaan, op een aanvaarde manier.

Mandy Schoorl

Gevarieerd Kerkpleinconcert van Music All In
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Jazz & meer!
bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 25 OKTOBER: 16:00 - 19:00 UUR!
- Latin, Salsa & Dance music -

Rumbadama
Het oktober optreden wordt verzorgd door Leticia y su Rumbadama.
De all-woman-band staat bekend als een van de top salsa bands in Nederland.
Rumbadama - onder leiding van oprichtster Leticia Bal - is qua line-up nauwelijks
veranderd sinds de oprichting in 1996. In dat jaar trad de band live op voor Tros Sesjun op de radio en maakte zijn debuut tour in o.a. Zweden en Finland. Sindsdien is de
band niet meer weg te denken van de binnen- en buitenlandse podia. Zandvoorters
hebben de band nog kunnen beluisteren op het Jazz Behind the Beach festival van
een aantal jaren geleden. Het repertoire van Leticia’s Rumbadama omvat een mix van
traditionele Cuban Son tot Salsa en Caribbean Styles zoals Cha Cha Cha, Guaracha,
Son Montuno, Rumba, Plena Bomba en de bijzonder dansbare Merengue.

Café ‘H et ju ttertje’
Muziek middagen vinden één keer per maand plaats in het gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen.
Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 min. lopen vanaf het station).
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

Wil jij een post-HBO opleiding
volgen om jouw competenties
te versterken? Kom dan werken
bij Zorgbalans.
Voor onze buurtteams in
omgeving Haarlem, Zandvoort
en IJmuiden zijn wij op zoek naar

Pak nu
deze kans!
Zorgbalans biedt
een opleiding voor
wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen niveau 5
Heb je een HBO-V diploma? Ben je tussen
24 en 32 uur per week beschikbaar?
Kijk dan op werkenbijzorgbalans.nl en
solliciteer direct. Meer weten? Bel Simon Nijland,
coachend wijkverpleegkundige, 06 - 192 951 49.

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
12
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Peuterbieb:
luisteren, muziek maken en dansen
Alle peuters verzamelen: de Peuterbieb komt in november weer in de Bibliotheek Zandvoort. Iedere woensdag in
november vanaf 10.00 uur wordt er een uur lang voorgelezen, muziek gemaakt, gespeeld en gedanst.

Alle peuters en hun (groot)ouders of oppas zijn van harte welkom op 4, 11, 18 en 25 november in de bibliotheek. Tijdens de
Peuterbieb wordt spelenderwijs
aandacht besteed aan het taalgevoel en de woordenschat van
kinderen door samen te lezen
en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen
de fantasie en deze gebruiken
ze ook bij het muziek maken en
dansen. Voor ouders en oppassen is de Peuterbieb ook gezellig
en leerzaam, zij krijgen leestips
en delen ervaringen met elkaar.
De peuterbieb is gratis voor iedereen. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Meepraten over nieuw
Zandvoorts minimabeleid
Aan het begin van 2016 zal Zandvoort een nieuw Minimabeleid krijgen en daar wordt op het ogenblik door
het college en de ambtenaren hard aan gewerkt. Verantwoordelijk wethouder voor dit beleid, Gerard Kuipers, wil
graag informatie en tips krijgen van Zandvoorters die van
dit beleid afhankelijk zijn voor hun inkomen of met deze
materie te maken hebben. De eerste inloopmiddag, waar
iedereen aan deel kon nemen, was vorige week dinsdag
in Pluspunt.

Nieuwe expositie in Pluspunt
Van 2 tot en met 30 november exposeert Jacques Cazemier zijn bijzondere schilderijen in Pluspunt in Nieuw
Noord. Het thema ‘Essentie telt’ is in lijn met zijn persoonlijk motto: “maak het niet ingewikkelder dan nodig is”.
Zijn schilderijen zijn figuratief en komen daardoor in elke
omgeving tot zijn recht.
Het zijn de vormen die, soms met
een vleugje humor, spreken. Dat
geldt met name voor de serie figuren die aan dieren doen denken, maar toch ook weer niet.
Het is de kijker die mag bepalen of het oog links of rechts zit.
Jacques Cazemier (’48) is op late-

re leeftijd gaan schilderen, toen
hij in zijn praktijk als IT-adviseur
steeds complexere combinaties
van organisaties, processen en
automatisering tegenkwam.
Complexiteit die alleen door
sterke vereenvoudiging hanteerbaar te maken was. Het weglaten

van details en daardoor ruimte
geven voor interpretatie biedt
de mogelijkheid andere beelden te zien. Werken van hem
hangen in privécollecties in
Nederland, Frankrijk en Spanje.
Een deel van zijn werk is te
zien op zijn online-expositie
www.jacaz.nl.
De expositie in Pluspunt is te bezichtigen tijdens de openingstijden: maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 tot 17.00 uur. Meer
informatie vindt u op www.pluspuntzandvoort.nl.

Doe mee aan kampioenschap Garnalenpellen
Komende zaterdag 24 oktober wordt de 6e editie van het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen georganiseerd bij Thalassa. In café Het Juttertje in het jaarrond
strandpaviljoen start de eerste voorronde om 16.00 uur, waarna tot in de avonduren
gepeld zal worden.

Wethouder Gerard Kuipers

Wethouder Gert-Jan Bluijs, met
Financiën, WMO en Jongerenbeleid in portefeuille, was eveneens aanwezig. Niet alleen de
leden van de Adviesraad Sociaal
Domein waren aanwezig, ook
een aantal Zandvoorters, die van
de Bijstand en het minimabeleid
afhankelijk zijn, had de moeite
genomen naar Nieuw Noord te
gaan om hun grieven tegen en
meningen over het beleid te
uiten. Grootste grief die zij hadden was voornamelijk het onbekend zijn met de regelgeving
aangaande het minimabeleid
en de uitvoering daarvan. Lang
niet altijd is duidelijk van welke
regelingen precies gebruik kan
worden gemaakt. De wethouder
zegde toe daarmee aan de slag
te zullen gaan.

Schrijnende voorbeelden

De garnalen voor het pellen worden vers gevangen

Er wordt gestreden in twee
categorieën: Prof-pellers en
Recreatie-pellers. De eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld
en aan de hand van die uitslagen
worden de profs en recreanten
gescheiden om daarna door te

gaan voor de hoofdprijzen in
beide categorieën.
Eenieder die van zichzelf vindt
dat hij of zij het garnalenpellen redelijk beheerst, kan
zich inschrijven bij Thalassa,

Strandpaviljoen 18 of per email:
garnaelzandvoort@gmail.com
(vermeld naam, e-mail en tel.nr.).
De deelname bedraagt € 5 per
persoon. Zie ook de Facebookpagina Vrienden van De Garnael
Zandvoort.

Zo kwamen er voorbeelden naar
voren dat aanvraagformulieren
er niet waren of dat men al bij de
vraag naar een formulier te horen
kreeg daarvoor niet in aanmerking te komen. Ook komt het voor
dat Zandvoorters, echt al jaren,
verstoken zijn van verwarming
gedurende de winter en dus in
de kou zitten om de ‘simpele’ reden dat ze het niet kunnen betalen. “Ik zit ’s winters overdag thuis
met drie jassen en vier petten op.
Ik kan de energierekening gewoonweg niet betalen”, meldde
een van de uitkeringsgerechtig-

den. Maar er zijn nog veel meer,
vaak schrijnende voorbeelden
die aangeven dat men veel en
regelmatig het hoofd stoot. De
algemene tendens was dat de regelingen versnipperd zijn en dat
het moeilijk is uit te vinden van
welke regelingen er precies gebruik kan worden gemaakt. Ook
de ambtenaren zelf lijken niet
altijd even goed op de hoogte
van de Zandvoortse regelingen,
zo was te horen.

Kwaliteit
Uit de belangstellenden kwamen vervolgens een groot aantal
tips en suggesties naar voren die
de wethouder goed in zijn oren
knoopte. “Ik noteer alles en zal
kijken wat ik kan doen om dit
soort zaken in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Ik
ben blij dat er Zandvoorters zijn
die de moeite hebben genomen
om naar deze bijeenkomst toe te
komen. Het gaat daarbij niet zo
zeer om de kwantiteit maar zeker
wel om de kwaliteit en dat was
met de aanwezigen van vandaag
duidelijk aanwezig. Dit was een
begin van een aantal bijeenkomsten die blijkbaar hard nodig zijn.
Ook gaan we werken aan betere
en bredere voorlichting. Ook dat
is hard nodig om mensen te helpen die door wat voor redenen
ook genoodzaakt zijn om bij de
Sociale Dienst aan te kloppen”,
aldus de wethouder.
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Gemeentelijke publicatie week - 43 2015
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 42 en
de verdere in week 42 door het college genomen besluiten
zijn in week 43 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Verwijderen en afvoeren grafbedekkingen van graven
waar afstand van gedaan is.

Eind oktober, begin november is de aannemer aanwezig op
de begraafplaats voor het verwijderen en afvoeren van ca.
150 grafbedekkingen. De aannemer zal met klein materieel
(graafmachine, tractor met aanhanger en een vrachtwagen
met container) aanwezig zijn. Afspraken zijn/worden gemaakt
over het stoppen met de werkzaamheden als er in de nabijheid van de werkzaamheden een begrafenis plaatsvindt. De
aannemer schat in dat hij circa 5 werkdagen nodig heeft om
de werkzaamheden uit te voeren.

Extra raadscommissievergadering

• Zeestraat 24, veranderen van indeling bestemming horeca
met 3 woningen, 2015-VV-153, ingekomen 30 september
2015.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Raadscommissie Bestuur en Middelen dinsdag 27 oktober
20.00 uur
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
RAADSVOORSTEL
(voorlopige) visie college van B&W op ambtelijke samenwerking oktober 2015
U kunt inspreken over dit onderwerp; aanmelden vooraf
hoeft niet.
Het debat en de besluitvorming over het geagendeerde
raadsvoorstel vindt plaats op 5 november a.s.
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt
de meest recente agenda en alle informatie op de website van
de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag”).

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Zeestraat 32, funderingsherstel en vernieuwen achteruitbouw eerste verdieping, 2015-VV-152, ingekomen 30
september 2015

Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Vinkenstraat 8, het veranderen en vergroten van een
gebouw, 2015-VV-133, verzonden 9 oktober 2015.
- Louis Davidsstraat 48, 50, 74 en 76, het samenvoegen van
4 appartementen tot 2, 2015-VV-121, verzonden 9 oktober
2015.

Bezwaarschrift en

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

Woonmaand party bij Goodnight Slaapkamers
Woensdagavond 28 oktober organiseert Goodnight Slaapkamers in Cruquius voor de derde
keer de Woonmaand Party. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom op deze bijzondere
avond, die gratis toegankelijk is. De voorgaande jaren bleken een groot succes, waar velen
nog over praten. Ook dit jaar hoopt Goodnight er weer een groot feest van te kunnen maken.
De Woonmaand Party is een heerlijke avond uit. U kunt bijvoorbeeld een ontspannen massage
krijgen, uw nagels laten stylen,
zich laten scheren door een echte
barbier en genieten van bijzon14

dere wijnen bij de wijnproeverij of
van een heerlijke cocktail. Geniet
en dans daarna mee op de live
muziek van The Afternooners en
maak kans om een infraroodsauna of een van de vele andere prij-

zen te winnen. U kunt zich aanmelden via de website en op facebook
door naar www.goodnight.nl/
woonmaandparty te gaan. U ontvangt dan een GRATIS goodiebag
op de avond.

bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.
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Hockey - dames

Autosport

Ook Uitgeest wordt
aan zegekar gebonden
Vooraf zou het wellicht een moeilijke wedstrijd worden
voor het dameselftal van ZHC. Thuisclub en tegenstander
Uitgeest stond op de vierde plaats en dat geeft aan dat het
toch wel een taaie opponent zou kunnen gaan worden.
Ook Uitgeest moest echter buigen voor de dadendrang
van de Zandvoortse dames. Met een mooie 1-4 winst op
zak, keerden zij huiswaarts.

Een van de vele aanvallen van ZHC | Foto: Cees van Deursen

Zandvoort begon met stevige
druk op het Uitgeestse doel
te zetten en had al snel resultaat. Nicky van Marle kon met
een harde klap ZHC op een 0-1
voorsprong brengen. “Daarna
probeerden wij onze voorsprong snel uit te bouwen, maar
dat bleek lastig omdat Uitgeest
over een zeer sterke verdediging
beschikte en ook nog eens een
goede keepster in het doel had
staan”, vertelde Julia Buchel na

afloop. Uiteindelijk lukte het
toch om nog voor rust de stand
in het voordeel van Zandvoort te
verdubbelen, 0-2. Via een mooie
combinatie via Tanya Vriesma
en Buchel, kwam de bal bij Elise
Vriesema. Met een fraaie tip-in
versloeg ze de doelvrouw van
Uitgeest.
Na de rust werd de tegenstand
een stuk sterker. “Wij hadden
het lastig en kwamen niet in ons

spel. Via een strafcorner konden
de dames van de thuisclub de
aansluiter scoren en kregen wij
het de volgende 20 minuten
nog lastiger. Maar onze verdediging hield stand. Onder leiding
van Marsja van Marle, ze haalde
vandaag zelfs een bal van de lijn,
konden wij weer wat terugkrabbelen. Zij staat wekelijks ontzettend sterk te spelen als laatste
vrouw”, aldus Buchel. Nu was
het zaak om voor een derde treffer te zorgen, voordat Uitgeest
op gelijke hoogte kon komen.
Gelukkig voor de titelkandidaat
lukte dat, want na een mooie
combinatie wist Sira Blom de 1-3
aan te tekenen. “Dit gaf ons spel
weer wat meer rust, en we wisten de voorsprong zelfs nog uit
te bouwen. Tanya Vriesema zocht
de cirkel van Uitgeest op en werd
onderuitgehaald door de keepster. Wel wist ze de bal nog voor
te geven aan Elise Vriesema, die
haar tweede score van de middag in kon tikken”, sluit Buchel
af. 1-4 en weer driepunten meer
op zak voor de Zandvoortse hockeysters.
In verband met de herfstvakantie
hebben de Zandvoortse dames
komende zondag geen competitieverplichtingen. De zondag
daarna moeten zij helemaal
naar het Gelderse Scherpenzeel
voor de uitwedstrijd tegen de
nummer 8, Holestick.

Voetbal

SV Zandvoort van de mat geveegd
In de strijd om de topposities in de 3e klasse B, heeft SV
Zandvoort afgelopen zaterdag een zeer gevoelige nederlaag moeten incasseren. Het Amsterdamse Blauw-Wit/
Beursbengels, voor aanvang een plaats lager met een
punt minder dan Zandvoort, had totaal geen boodschap
aan het Zandvoortse keurkorps. De Amsterdammers
wonnen gedecideerd met niet minder dan 6-2; een regelrechte ‘veegpartij’ dus.
Zandvoort moest winnen om
nog een beetje aansluiting met
koploper Buitenveldert te houden. Het werd een totaal ander
verhaal. Blauw-Wit/Beursbengels
beschikt over twee hele snelle
spitsen die deze middag zo een
beetje vrij spel kregen. Al vrij snel
keek Zandvoort tegen een bijna
onoverbrugbare achterstand
aan, maar Jeffrey Dekker en Boy
Visser wensten niet te capituleren. Hun doelpunten waren de

twee enige hoogtepunten van
Zandvoort als ploeg en ze gaven
een beetje hoop op een alsnog
goede afloop. Toen echter weer
eens een verdedigende fout voor
de 4-2 zorgde, was het gedaan
met de veerkracht van onze
plaatsgenoten.
Dat Blauw-Wit/Beursbengels
met 6-2 won was tekenend voor
het diepe dal waar SV Zandvoort
zaterdag in gevallen was. Omdat

VVC ook verloor, staat Zandvoort
nog wel op de derde plaats.
Komende zaterdag is een inhaalprogramma. Over twee weken,
als koploper Buitenveldert naar
Zandvoort komt, zal het team
van trainer Laurens ten Heuvel
uit een totaal ander vaatje moeten tappen.
Overige uitslagen 3e klasse B:
ZSGO/WMS – KHFC: 4-2; IJmuiden
Jos/Watergraafsmeer: 2-2; Vlug
en Vaardig – ASV Arsenal: 1-0;
De Brug – Stormvogels: 5-0;
CTO ’70 – SCW: 0-4 en de wedstrijd Buitenveldert – VVC eindigde in 2-0. Buitenveldert
pakte zaterdag de eerste periodetitel. Het won voor de zevende
keer op rij, met 2-0 van VVC, en
kan voor de periode niet meer
door de nummer twee ingehaald
worden.

Historic Grand Prix
genomineerd
De Historic Grand Prix Zandvoort is genomineerd voor de
International Historic Motoring Awards 2015 in de categorie ‘Motorsport Event of the Year’. Erik Weijers, COO van
Circuit Park Zandvoort: “De nominatie is al een hele eer
en een prachtige erkenning. Het laat zien dat de Historic
Grand Prix Zandvoort tot de internationaal toonaangevende evenementen behoort. Op 19 november weten we
of we hebben gewonnen.”

Historic Grand Prix mogelijk een prijswinnend evenement

De Historic Grand Prix Zandvoort
heeft in korte tijd een vaste plek
in de eregalerij van internationale historische autosportevenementen verworven. De eerste
editie vond plaats in 2012, een
jaar later volgde al de eerste nominatie voor een International
Historic Motoring Award.
Anderhalve maand na de vierde
Historic Grand Prix Zandvoort
werd de organisatie opnieuw
met een nominatie verblijd.
Het evenement is in de race voor
de titel ‘Motorsport Event of the
Year’ en neemt het daarbij op
tegen zes andere historische autosportevenementen in Europa,

de VS en Australië. “Dit is een
heel mooi compliment voor de
organisatie en de medewerkers,
inclusief alle vrijwilligers, van de
Historic Grand Prix Zandvoort.
Elk jaar weer krijgen we veel
enthousiaste reacties van de internationale raceklassen en deelnemers. De bezoekersaantallen
breken record op record, met
dit jaar 52.500 toeschouwers.
De titel ‘Motorsport Event of the
Year’ zou een mooie aanloop zijn
naar het eerste lustrum van de
Historic Grand Prix Zandvoort
in 2016”, aldus Weijers. De winnaars van de Awards worden op
19 november in Londen bekendgemaakt.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Op alfabetische volgorde:

Administratiekantoor
K. Willemse
Amsterdam Beach Hotel
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwbedrijf STRAK
Brasserie ZiN
Café Neuf
Chef Thomas Café & Catering
Circus Zandvoort
Crème Fresh
De Seniorenvereniging
Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Goodnight
Grand café XL
Het Hofje

Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving
L. Paap medische hulpmiddelen
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Renew Clinic
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Taxicentrale Fred Spronk
Taxim Zandvoort
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Van der Valk Notariaat
Zorgbalans
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GOODNIGHT SLAAPKAMERS

WOONMAAND

PARTY
28 OKTOBER 2015
VANAF
19.00 UUR!

MAAK KENNIS MET

De Sealy Hybrid matrascollectie
brengt de twee beste slaaptechnologieën
samen: verkoelend geltraagschuim en de
diepe ondersteuning van individueel
verpakte pocketveren.

DE

HYBRID

MATRASCOLLECTIE

1O0RT%
ING

*

K

EEN DROOMAVOND OM NOOIT
MEER TE VERGETEN!
EEN ONTSPANNEN MA SSAGE,
HEERLIJKE HAPJES EN DR ANKJES,
DIVERSE NIEUW TJES OP HET
GEBIED VAN SL APEN, EEN
SPET TEREND LIVE OPTREDEN
EN NOG VEEL MEER...

Gratis !
Goodie Bag
MELD U VANDA AG NOG A AN:
W W W.GOODNIGHT.NL / WOONMA ANDPART Y
EN ONT VANG EEN GR ATIS GOODIE BAG
OP DE WOONMA AND PART Y IN DE WINKEL!

20rd%
eel

EASTBORN ELEKTRISCH
VERSTELBARE
T IJ D E L IJ
K
3 5 0 ,BOXSPRINGS

vouoping matrassen

voor 1.276,-*

op A

*

VO O R D E

AUPING VIVO
Soepel, medium, stevig
of extra stevig
nu van 1.595,-

*

EL

ALLÉÉN BIJ GOODNIGHT SLAAPKAMERS:

TIJDELIJK 500,VOORDEEL!*

Auping Vivo:st!
e
als beste get

Bij aanschaf van een complete Jensen Continental boxspringset
SEPT
2015

Newcastle

Brisb ane

EASTBORN SMART vanaf 1.999,Een complete, vaste tweepersoonsboxspringcombinatie, 180 cm breed.
Inclusief gestoﬀeerde matrassen en
comfortschuim of latex topdekmatras.
Ruime keuze uit hoofdborden en stoﬀen.

EASTBORN PERFECT vanaf 2.999,Een complete, vaste tweepersoonsboxspringcombinatie, 180 cm breed.
Inclusief gestoﬀeerde matrassen en
latex, traagschuim of Fresssh! foam
topdekmatras. De meest uitgebreide
keuze uit hoofdborden en stoﬀen!

T IJ D E L IJ

JAN
2015

VOORDEEL OP
VERSTELBAARHEID
TIJDENS DE
WOONMAAND!

2 0%

AUPING INIZIO
Soepel of stevig
nu van 745,-

VO O

voor 596,-*

RDE

EL

J
TI

IJ

K

0 ,- L
*

5VO0ORDE

E

Kom naar de instore
Auping Plaza bij Goodnight
voor álle Auping matrassen!

K

0 ,20
ORDEEL
*

GRATIS

VO

ACCESSOIREPAKKET
t.w.v.

EASTBORN SPRINT
Pocketvering matras met traditionele
latex afdeklaag voor heerlijk slaapcomfort.
80/90 x 200/210 cm van 599,- voor 399,-*

1.050,*

Bij aanschaf van een TEMPUR ® North™
adjustable slaapsysteem
(elektrisch verstelbaar)

Elektrisch verstelbaar

3.099,2.399,-

Heerlijk vroeg uw nieuwe Pullman in en genieten van de ultieme nachtrust, dat is
waar u naar verlangt tijdens de korter wordende dagen van het najaar. Pullman biedt
nu volop inspiratie en voordeel, waarmee het toegeven aan dat verlangen wel héél
aantrekkelijk wordt.

4-SEIZOENEN
DONZEN DEKBED

1 .9
1.4 99,CiTY 21
99
BOXSPRINGSET
,Incl. 7-zone pocketveermatrassen 300, HR 3D Breeze topdekmatras,
*

potenset en hoofdbord Dallas. 140 x 200 cm
Meerprijs: 160 x 200 cm 99,-, 180 x 200 cm 198,-, Latex topdekmatras 199,Ook verkrijgbaar op 210 cm lengte!

3 9 5 ,2 8 9 ,*

Maten

CiT Y
ring
p
s
x
Bo
3 -D
t
e
M
per
p
ze To
B re e x 20 0 c m
14 0

100% natuurlijke
materialen!
Bij aanschaf van een TEMPUR ® North™
Continental (vlak) ontvangt u 550,- korting!

altijd Goedemorgen
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl
GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel
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DE

Openingstijden
Maandag
12.00 - 17.30
Dinsdag
09.30 - 17.30
Woensdag 09.30 - 17.30
Donderdag 09.30 - 17.30
Vrijdag
09.30 - 17.30
Zaterdag
09.30 - 17.00
Zondag
12.00 - 17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Van

Voor

140 x 200 cm

395,-

289,-

140 x 220 cm

445,-

329,-

200 x 200 cm

545,-

449,-

240 x 200 cm

695,-

539,-

240 x 220 cm

745,-

599,-

Heerlijk donzen 4-seizoenen dekbed van Nederlandse makelij. Bestaande uit
een zomer-dekbed (wk4) en een herfst-dekbed (wk3) die te koppelen zijn,
met vaste knopen, tot een heerlijk warm dekbed voor in de wintermaanden.
Vulling: 90% Witte eendendons.

ELKE
AG
O
Z N- D
.0 0u
12 .0 0 17
OPEN!

2005 2015

10
jaar
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Actueel
Opvang van
vluchtelingen
in Zandvoort

Wijk

11

Nieuw Noord
heeft nieuwe
wijkagent

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

sfeerverlichting branden. De Ondernemers Vereniging
Zandvoort (OVZ), eigenaar van de verlichting, heeft wegens geldgebrek letterlijk de stekker eruit getrokken.

De sfeerverlichting ontbreekt deze winter in het centrum (archieffoto)

OVZ heeft in 2011 het initiatief genomen om nieuwe sfeerverlichting te realiseren in het centrum
van Zandvoort, de oude was namelijk nodig aan vervanging toe.
De nieuwe sfeerverlichting bestaat uit LED-lampjes en hangt elk
jaar van november tot na Pasen
in de Kerkstraat, de Bakkerstraat,
het Kerkplein, het Raadhuisplein,
de Oranjestraat, de Grote Krocht
en de Haltestraat. De gemeente
heeft destijds eenmalig € 40.000,
zijnde 2/3 van de aanschafprijs,
bijgedragen. OVZ-leden en andere ondernemers zegden toe het
resterende bedrag bij te leggen

Geen licht
deze winter

en namen de verantwoordelijkheid op zich voor het jaarlijks ophangen en weghalen, het onderhoud en de opslag gedurende de
andere maanden.

Kosten
Sinds jaar en dag is door het OVZbestuur geprobeerd deze kosten,
€ 10.000 op jaarbasis, onder alle
belanghebbenden te verdelen.
OVZ-leden betalen via de contributie standaard mee. Daarnaast
is in 2011 een initiatief ondernomen om ook alle ondernemers in
het centrum die geen OVZ-lid zijn
een bijdrage te laten leveren. 25
ondernemers conformeerden zich
aan een bijdrage van € 150 per jaar.
Nu, anno 2015, zijn er nog maar
11 over die de bijdrage voor 2014

WK
Zandvoorter
naar jeugd WK
pétanque

oplage 9.500 exemplaren

overgemaakt hebben. “Het merendeel betaalt dus gewoon niet.
Let wel, dit zijn allen ondernemers
die geopend zijn in de avonduren
en dus volop profiteren van een
mooie sfeerverlichting. Dit alles
heeft het OVZ-bestuur doen besluiten om de komende wintermaanden geen sfeerverlichting
meer te laten ophangen. Het kan
niet zo zijn, dat amper 60 van de
200 ondernemers de totale kosten
moeten ophoesten”, vertelt een
boze maar vooral teleurgestelde
OVZ-voorzitter Peter Tromp. “Als ik
erom vraag krijg ik nul op rekest.
Er zijn zelfs ondernemers die buiten kijken of er wel een ornament
voor hun zaak hangt. Is dat niet
het geval, dan voelen zij zich niet
geroepen om mee te betalen”, vertelt Tromp om aan te geven hoe er
soms gedacht wordt.

www.zandvoortsecourant.nl

Ambtelijke
samenwerking
De extra commissie Bestuur en Middelen van afgelopen dinsdag had heel veel tijd nodig en uiteindelijk
was men het verre van elkaar eens. Op de agenda
stond slechts één punt: de ambtelijke samenwerking
met de gemeente Haarlem.
Afgelopen januari is het deel
van het Zandvoortse ambtenaren korps dat voor het Sociaal
Domein verantwoordelijk is,
naar Haarlem verhuisd. De gemeente Zandvoort kan de door
het rijk opgelegde taken daarin
niet goed aan en in Haarlem is
veel meer expertise dan hier.

Het college wil nu aansturen
naar de overgang van het volledige ambtenarenapparaat
van Zandvoort naar de regiogemeente Haarlem per 1 januari
2018.
Op pagina 7 leest u het verslag
van deze vergadering.

Feestje, partijtje,
receptie, vergadering?
Wij staan voor u klaar
Lunchroom Rabbel • Kerkplein 7 • Tel. 023-8 220 220 • www.rabbelzandvoort.nl

Volgend jaar
Er zal een vaste oplossing moeten komen om vanaf volgend
jaar wel verzekerd te zijn van een
bijdrage van alle belanghebbenden. Volgens Tromp is er maar één
oplossing: een ondernemerspot
maken waarin iedere ondernemer,
naar draagkracht, jaarlijks een bijdrage betaalt voor het algemeen
belang van een bruisend dorp.
“Dit is de enige manier om problemen zoals bijvoorbeeld het niet
meer ophangen van de winterse
sfeerverlichting voor eens en voor
altijd op te lossen”, sluit Tromp af.

S C OOT M OBI E LE N
Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel
Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

Pellen
Vrouwen beste
in pellen van
garnalen

Geen sfeerverlichting
in ‘donkere’ periode
In het centrum van Zandvoort zal deze winter geen
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Grote Houtstraat 139 - Haarlem
023 792 00 36 - cremefresh.nl

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

Voor grote en kleine
schoonmaak
werkzaamheden

Zondag 20 december 2015

Kerstconcert
met de Mastreechter Staar
Kaarten à € 20,00 zijn vanaf nu te verkrijgen bij Kaashuis Tromp,
Grote Krocht Zandvoort of kijk op de website www.classicconcerts.nl
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Winterparkeren € 0,50 per uur

‘De donkere dagen
voor Kerst duren tot
aan Pasen 2016’

van 1 november tot 1 maart 2016
in het centrum en op de boulevard van Zandvoort.
Zie voor meer info www.zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

1

Waterstanden

Bram Krol
1 augustus 1945

22 oktober 2015

‘Door jou kreeg mijn leven glans’
Stineke
We staan niet altijd stil bij het woord samen,
maar het is een groot gemis als ‘samen’ uit je leven is.
Mirella en Danny
Tom
Ben en Yoeri
Superopa van:
Rebecca, Robine
Lily, Celine
Mila, Jana
Wij hebben inmiddels afscheid van hem genomen.
Celsiusstraat 191, 2041 TH te Zandvoort

Hoera!! 28-10-15
Thomas van Staveren
en Shanice Martopawiro,
Masters of Science UvA
Fantastisch gedaan
en van harte gefeliciteerd!
Jeroen en Ellen van den Bos-Koper

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Ook behandelingen aan huis mogelijk
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c • Openingstijden: ma-wo-vr 10 -13 uur
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-43497556

Met verslagenheid hebben het gemeentebestuur,
het management en de medewerkers van
de gemeentelijke organisatie kennisgenomen
van het overlijden van

Abraham Jan (Bram) Krol
Bram was vanaf 1 mei 1969 tot 1 september
2004 bij de gemeente Zandvoort in dienst in
meerdere functies, de laatste jaren als beheerder
van het Zandvoorts museum. Wij hebben
Bram leren kennen als een bevlogen collega
die zijn jarenlange ervaring op kundige wijze ten
dienste van de gemeente heeft ingezet.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

Het bestuur van de gemeente Zandvoort
Het management
De medewerkers

Bram Krol was jaren de stuwende
kracht achter het Zandvoorts Museum.
Daarom zijn wij hem dankbaar.

WINTERBANDEN

Wij wensen zijn vrouw Stineke,
zijn kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit grote verlies.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Vaarwel Bram!
Medewerkers & vrijwilligers
Zandvoorts Museum

Burgerlijke stand
19 OKTOBER – 25 OKTOBER 2015

Zorg dat je op tijd bent!
•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

•

Balanceren

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen
Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Overleden:
Schutte, geb. Engelhardt, Hertha Erna, geb. 1923
Dippel, geb. Donk, Anna Louise, geb. 1932
Hoogeveen, geb. Immeker, Hendrika, geb. 1938
van den Eijnde, geb. Koelemeijer, Johanna
Bregitta Jacoba Cornelia, geb. 1937
de Groot, Klaas, geb. 1927
2

 023-5730962
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Klaproos ter nagedachtenis
van oorlogsslachtoffers

Het veelbesproken ‘winterparkeren’ gaat komende zon-

Vorige week vrijdag heeft burgemeester Niek Meijer de

dag van start en is dan tot maart 2016 in het hele fiscale

eerste poppy opgespeld gekregen door Conny Lempke,

parkeergebied van Zandvoort van kracht. Parkeren kost

vertegenwoordigster van de Royal Canadian Legion in

in die periode slechts € 0,50 per uur, waar u ook gaat

Nederland. Een poppy (klaproos) staat symbool van Re-

staan. Dus ook in de parkeergarage Centrum en op het

membrance Day, de dag dat in het Gemenebest de slacht-

parkeerterrein De Zuid. Dit is op verzoek van de Zand-

offers van alle oorlogen, wereldwijd, worden herdacht.

voortse ondernemers door de raad opgepakt en wethouder Gerard Kuipers, verantwoordelijk voor het parkeren
in Zandvoort, heeft daar invulling aan gegeven.

Mevrouw Lempke, burgemeester Meijer en de heer Janssen | Foto: Rob Bossink

Vanaf maart gaan de tarieven
weer omhoog. Omdat de parkeergelden een onmisbare bijdrage
leveren aan de gemeentebegroting, kan wethouder Kuipers niet
anders. “We hebben afgesproken
dat er per jaar 1 miljoen euro van
de parkeergelden naar de algemene middelen gestort zal worden. Daar moet ik mij aan houden”, aldus de wethouder.
Om het winterparkeren te bekostigen zal de prijs voor een uur
parkeren buiten die periode verhoogd gaan worden. Het normale
tarief van € 2,20 per uur, zoals
dat nu nog geldt, gaat in maart
naar € 2,50 per uur. Alleen voor
de parkeergarage in het Louis
Davids Carré blijft die € 2,20 gehandhaafd.

Marketinginstrument
Het winterparkeren ziet Kuipers
als een marketinginstrument. Wel
zijn hij, en de raad, zo verstandig
om het overal in te gaan voeren.
Hij wil daarmee overlast in de gebieden die dan wintertarief krijgen, ten opzichte van de andere
gebieden, voorkomen. “Omdat

het bezoekersaantal in de winter
sterk terugloopt, willen we het
winterparkeren als marketinginstrument inzetten”, zegt hij. Maar
om in Zandvoort weer de drukte
van vroeger op de zondagen terug te krijgen, zal alleen het winterparkeren niet voldoende zijn.
“We moeten zorgen dat door middel van bijvoorbeeld evenementen en een aantrekkelijk aanbod
aan winkels en horecagelegenheden de drukte weer terugkomt.
Zandvoort heeft helaas niet meer
het monopolie van de open winkels op de zondag”, aldus Kuipers.

Evaluatie
De gemeente zal de resultaten
evalueren. “We willen weten of er
inderdaad meer bezoekers komen
dan in de afgelopen winters het
geval was toen er overal een ‘normaal’ tarief gold. Hopelijk zorgt de
tariefsverhoging in de zomer niet
tot een daling van de bezoekersaantallen in die periode. Natuurlijk
houden we rekening met weersinvloeden, want de zon schijnt de
ene zomer meer dan andere, maar
we houden wel de vinger aan de
pols”, sluit de wethouder af.

Cartoon - Hans van Pelt

Op 11 november 1918 eindigde de
Eerste Wereldoorlog. Het opspelden van de poppy is een traditie in
het Verenigd Koninkrijk en de andere landen van het Gemenebest,
zoals Canada, Australië en bijvoorbeeld Nieuw Zeeland. Maar ook
in Nederland dragen mensen een
poppy als teken dat zij vrede en

vrijheid niet voor lief nemen. Met
het dragen van de klaproos toont
men respect voor de slachtoffers
van alle oorlogen, toen en nu, in
de hele wereld. De leden en de
vrienden van The Royal Canadian
Legion Nederland staan zaterdag 7
november op de Grote Krocht om
mensen poppies op te spelden.

Culinair rondje Zandvoort
Zondag 15 november organiseert Wijn aan Zee de eerste
wijn en spijswandeling van Zandvoort. Dit ‘Culinair rondje
Zandvoort’ is een leuke manier om met de verschillende
Zandvoortse restaurants kennis te maken in combinatie
met een frisse wandeling.
De wandeling voert langs acht
restaurants en bij elke restaurant
ontvangt u een gerechtje met
bijpassende wijn. Culinair rondje Zandvoort is een uitgelezen
mogelijkheid om in één middag
acht restaurants te bezoeken.
Dat kan voor verrassingen zorgen en zo komt u wellicht in een
restaurant waar u nog niet van
gehoord had of waar u nog nooit
was geweest. Een deelnamekaart kost € 49,50. Om 12.00 uur
start u bij een van de restaurants

en vervolgens bezoekt u met uw
eigen gezelschap en in uw eigen
tempo de andere deelnemende
restaurants. De 8 restaurants zijn:
Zizo Sushi Lounge, Spijslokaal de
Meester, Filoxenia Greek Cuisine,
Brasserie Zin, restaurant Neuf,
Grand Café Restaurant XL, restaurant ’t Sand, restaurant Eb &
Vloed. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij deze restaurants of via www.
wijnaanzee.net. Kijk voor meer
info ook op de Facebookpagina
van Wijn aan Zee.

Sinterklaas in Zandvoort
Zondag 15 november komt Sinterklaas weer naar Zandvoort.
Zoals al jarenlang gebruikelijk is zal de KNRM Sinterklaas afleveren op het strand van Zandvoort, nabij de rotonde.
De verwachting is dat de Sint
om 12.00 uur aan wal zal stappen. Daar staat zijn paard klaar
om hem, via het Badhuisplein
en de Kerkstraat, naar het raadhuis te rijden waar hij rond 12.45
uur door de burgemeester ontvangen zal worden. Ook gaat
Sinterklaas dit jaar weer naar de
kinderen kijken die mee doen
met het Sinterklaas Spektakel

in de Korver Sporthal. Dat feest
begint om 14.45 uur en wordt
traditioneel door heel veel pieten bezocht.
De kaartverkoop start op vrijdag
30 oktober bij Bruna Balkenende
op de Grote Krocht, Pluspunt in
Nieuw Noord en cafetaria de
Oude Halt aan de Vondellaan.
De kaarten kosten € 2.

Column

… ben ik verbaasd en tegelijk bang! Ik ben er namelijk
achter gekomen hoe groot de
impact kan zijn van de media.
Het geeft mensen een mening,
die niet echt van hun is. Ik heb
altijd gedacht dat mensen in
mijn directe omgeving, ondanks de mening van anderen,
altijd een eigen opvatting zouden vormen. Maar nee!
Ook mijn dochter in Leek deelt
mijn mening. In haar dorp zijn
onlangs vluchtelingen in de
sporthal geplaatst. Haar 10
jarige dochter komt met een
beeld thuis die echt gevormd is
door anderen. “Mam, de mensen die in onze sporthal zitten: ik ben er bang voor.” Mijn
dochter vraagt zich af waarom
haar dochter bang is? Zij heeft
het nog nooit met haar over
vluchtelingen gehad. “Mijn
schoolvriendinnetje zegt dat ze
enge dingen doen!” Hoe komt
zij erbij? Dus nu heeft Madelief
een mening die niet van haar
is. Dus gebaseerd op die van
derden!
Verder vertelt mijn dochter
over een lieve vrouw bij haar
in de buurt. Zij is zeer christelijk
en zorgzaam maar weet opeens
niet meer wat ‘Hebt uw naaste
lief’ betekent! “Gelukszoekers”,
zegt ze, “stuur ze terug naar
hun eigen land! Ze profiteren
van onze welvaart! Het eerste
waarnaar ze vragen als zij in
Nederland komen, is de wificode.” Op de vraag of zij met
hen zou willen ruilen, geeft zij
geen antwoord. Ook geeft zij
geen antwoord wat wij anders
zouden kunnen doen met het
verwelkomen van deze mensen die wij niet kennen. En
waar we zomaar een beeld van
hebben gevormd zonder hoor
en wederhoor toe te passen.
“Mam”, zegt mijn dochter ”Ik
ben net zoals jij, bang.”
Vandaag las ik een citaat van
Loesje: integreren gaat ‘n stuk
makkelijker als je welkom bent!
Dus stel jezelf nogmaals de
vraag: zou jij met deze vluchtelingen willen ruilen? Ik niet!
Geef deze mensen een kans,
verdiep je erin. En vorm dan pas
jouw mening. Of krijgen
wij straks dezelfde situaties als in Steenbergen?
Het maakt mij bang, heel
bang!

Nel Kerkman

Winterparkeren
gaat zondag in

3

Evenementenagenda

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord

 OKTOBER  NOVEMBER 

Pasteurstraat 10
2041 VA Zandvoort
Tel. 023-5719507
Website: www. huisartsvanbergen.nl

30 Americana Roots concert - Country & Blues
in theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

31 Drive-in cinema - Circuit Park Zandvoort, aanvang Fast &
Furious 7: 18.00 uur en aanvang World War Z: 21.45 uur

31 Dansavond - Danscentrum Rob Dolderman

Nana’s maken

in theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

31 Neuf Nights - met DJ’s in Café Neuf, aanvang 21.00 uur

Deze weelderige, in felle kleuren beschilderde vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan het
idee van de vrouw als bron van alles. Nu gaan we deze
Dikke Dames zelf maken. In 3 lessen bouwen we haar op
vanuit de basis materialen tot jouw eigen vrolijke beeldje.
Houdt u rekening met € 12,50 materiaalkosten die u bij
de docent betaalt.
Maandag 19:00 – 21:30 uur
16 november t/m 30 november

NOVEMBER

1 Rondje Dorp - Gezellige kroegentocht met spelopdrachten,
13.00-18.00 uur

1 Zandvoort Lacht - Comedy night

Drs. Nienke van Bergen

in Amsterdam Beach Hotel, aanvang 20.00 uur

1 Rommelmarkt - Theater De Krocht, 10.00-16.00 uur
2 The Fureys - Top muziek uit Ierland!

Op donderdag 5 november 2015
van 16 - 19 uur bent u van harte welkom
om met mij kennis te komen maken.

Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur

4 Modeshow Zandvoort Fashion Weekend
Holland Casino, 19.30-00.00 uur

6 Genootschapsavond - Theater De Krocht, aanvang 19.30 uur
7&8 Nationaal 50+ Weekend - Diverse locaties in Zandvoort
8 Jazz in Zandvoort - Humphrey Campbell

Veilig telebankieren op uw tablet
RABOBANK

in theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

Tijdens deze workshop leert u in 2 uur hoe u veilig uw
bankzaken kunt regelen met de telebankier app op uw
tablet.Verder veel tips en nog meer tips .
Dinsdag 13:00 – 15:00 uur
1 november

Circus Zandvoort

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten.

Bioscoopprogramma
29 oktober t/m 4 november

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)
ZA/ZO/WO OM 13.30 & 15.30 UUR

JA, IK WIL ➔ LAATSTE WEEK!

Veilig telebankieren op uw tablet
ABN/AMRO

DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

CINEMA NOSTALGIE:
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

Tijdens deze workshop leert u in 2 uur hoe u veilig uw
bankzaken kunt regelen met de telebankier app op uw
tablet.Verder veel tips en nog meer tips.
Dinsdag 13:00 – 15:00 uur
1 december

MET ALBERT FINNEY,
LAUREN BACALL & SEAN CONNERY
DI OM 13.30 UUR

FILMCLUB: MIA MADRE
MET JOHN TURTURRO
& NANNI MORETTI

Meer plezier met je Android Tablet

WO OM 19.30 UUR
Seniorweb Haarlem helpt u in een nieuwe cursus meer
plezier te beleven aan uw tablet. U leert hoe u de tablet
helemaal naar uw zin inricht.
Dinsdag 10:00 – 12:00
10 november t/m 8 december

Workshop bloemschikken

VERWACHT:

SPECTRE ➔ 5 NOV NED. PREMIERE
DE CLUB VAN SINTERKLAAS & DE
VERDWENEN SCHOENTJES ➔ 14 NOV
THE GOOD DINOSAUR

Kerkstraat 30 | 2042 JG Zandvoort
Tel. 5712106 | www.brossois.nl

➔ NED. PREMIERE 25 NOV

Winkels: Haarlem Cronjé | Zandvoort | Utrecht

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

4 verschillende workshops. Meedoen aan één is mogelijk.
U gaat met een mooi bloemstuk naar huis.
woensdag 14:00 – 15:30 uur
Halloween: 28 oktober
Herfstkrans: 11 november
Kerstkrans: 9 december
Kerststukje: 16 december

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

Kunst op vrijdag

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Raamdecoratie:

Pluspunt organiseert op vrijdagmiddag verschillende
creatieve workshops.
Van 13:00 – 16:00 uur
6 t/m 20 november: Mandala tekenen
27 november & 4 december:
Kerstkaarten maken
11 & 18 december: Amigurumi haken
(haak je kerstbal of kerstcadeautje)
7 creatieve gezellige vrijdagmiddagen voor € 30,-

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

Zonwering:

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Vloerbedekking:

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis
Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Pas op voor louche figuren aan de deur
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: kijkt u uit voor
mensen die diensten en goederen aan de deur aanbieden.
Vooral in het donkere jaargetijde zullen ze, veelal in het
schemer en de avond, proberen onder valse voorwendselen bij u binnen te komen. En dat is meestal niet met de
beste bedoelingen!
De afgelopen periode is het
met name bij de aanleunwoningen van woonzorgcentrum
De Bodaan in Bentveld regelmatig voorgekomen dat bewoners
louche vreemdelingen aan de
deur kregen die diensten als

reparatie van een antieke stoel,
het leegmaken van de dakgoot,
het nakijken van de cv-ketel en
dat soort diensten aanboden.
Ook zielige verhalen vallen
daaronder. “Trapt u hier niet in!
Ze willen alleen bij u binnenko-

men om hun slag te slaan”, zegt
wijkagent voor Bentveld, Jack
Opdam.
De politie is een onderzoek
gestart naar deze praktijken in
Bentveld. De wijkagent waarschuwt u om er vooral niet in te
trappen en bij vermoeden van
oplichting de politie te waarschuwen. “Kijkt u eerst uit het
raam wie er aangebeld heeft.
Houd uw deur dicht en doe alleen open als u de persoon die
aanbelt goed kent. Zo kunt u erger voorkomen”, sluit Opdam af.

VluchtelingenWerk Nederland
staat ook in Zandvoort klaar
Iedere week is er in Pluspunt, in Nieuw Noord, een speciaal spreekuur voor vluchtelingen. Deze nieuwkomers hebben via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een
vergunning gekregen om zich tijdelijk in Nederland te vestigen. De vrijwilligers van
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) staan gedurende de middag klaar om te helpen
met allerhande kwesties. Ook buiten het spreekuur zetten zij zich vol overgave in om
vluchtelingen in Zandvoort te begeleiden bij hun integratie.
Sinds half september vragen,
volgens staatssecretaris Klaas
Dijkhoff, wekelijks circa 3.000
vluchtelingen asiel aan in
Nederland. Om al deze hulpbehoevende mensen op te
kunnen vangen, moeten de
handen ineen worden geslagen. Ook de gemeente
Zandvoort krijgt per jaar een
bepaald aantal vluchtelingen via het COA toegewezen.
Woonstichting De Key stelt
een percentage van haar huurwoningen beschikbaar voor
huisvesting van vluchtelingen
met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Helpen
Op het moment dat vluchtelingen gehuisvest worden in
de gemeente, komt VWN in
actie. Vrijwilligers maken de
nieuwkomers wegwijs in hun
nieuwe woonplaats en zorgen
ervoor dat ze aan de inburgeringscursus kunnen beginnen.
Maar natuurlijk moeten ook
de kinderen zo snel mogelijk
naar school en kan niemand
zonder een ziektekostenverzekering. VWN helpt vluchtelingen al deze zaken te regelen. Het Zandvoortse team,
onder leiding van coördinator
Oscar Gharib van VWN voor
de afdeling Zandvoort, volgt
de nieuwkomers voor een periode van 18 maanden. Dat
gebeurt op het wekelijkse inloopspreekuur, maar ook via
huisbezoeken.

Vrijwilligers
“Allereerst wil ik benadrukken
dat het om vluchtelingen met
een status gaat. Mensen dus
die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen om
zich in Nederland te vestigen.
Als in de gemeente Zandvoort
een woning is die passend is
voor de gezinssituatie, gaan
we naar woonstichting De Key
voor een huurovereenkomst.
Daarna gaan we naar het UWV
voor een bijstandsuitkering. Als
deze essentiële zaken in orde
zijn, gaan we bekijken hoe we
het huis bewoonbaar kunnen
maken. Dat kan betekenen
dat we samen met onze cliënt
voor de nodige spullen naar
een kringloopwinkel gaan.
De gemeente verstrekt voor
de aanschaf van huisraad een
zogenoemde inrichtingslening
aan de vluchteling. Die lening
wordt maandelijks afgelost via
inhoudingen op de uitkering.
Het is voor ons heel dankbaar
werk. Maar al met al ook heel
véél werk. Wat extra hulp kunnen we goed gebruiken, zeker
nu. Nieuwe vrijwilligers, met
name uit Zandvoort, zijn dan
ook erg welkom”, zegt Gharib.

Opleiding
“Uiteraard is het belangrijk dat
deze kwetsbare groep mensen
de juiste hulp krijgt. Nieuwe
vrijwilligers worden daarom
gekoppeld aan een meer ervaren begeleider. Zo kan rustig
aan begonnen worden”, legt

Gharib uit. Daarnaast verzorgt
de afdeling in de regio een vierdelige basiscursus. Die bereidt
vrijwilligers goed voor op de
begeleiding van cliënten.

Taal
En dan de grote vraag: hoe zit
het met de taal? Vluchtelingen
die zich in Zandvoort aanmelden, komen op dit moment
veelal uit Syrië. In Nederland
is natuurlijk lang niet iedereen
de Arabische taal machtig.
Gharib: “Maar de taal is over
het algemeen geen probleem.
De meeste mensen die uit Syrië
komen, spreken een beetje
Engels. Natuurlijk niet altijd
vloeiend, maar ze kunnen zich
uiten. We zoeken dus liefst vrijwilligers die ook kennis hebben
van de Engelse taal. Is het onverhoopt toch nodig, dan kunnen we natuurlijk voor een tolk
zorgen.”

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Tienerkamp Pluspunt
groot succes!

Twintig Zandvoortse tieners
hebben een te gek weekend beleefd in Duinrell. Iedereen ging
uit zijn dak in het pretpark en
Tikibad. Met als klapper op de
vuurpijl de workshop van JP de
Kam. De jongeren mochten hier
een keer legaal met vuur spelen. Naast het in de fik steken
van je vinger of tong hebben
de jongeren ook zelf vuur mogen spuwen. Tienerkamp 2015
heeft kunnen plaatsvinden met
grote dank aan de sponsoren:
Rotary Zandvoort, Stichting
Max en Paul Schumacher, de
Nolte stichting, de diaconie
van de Agathakerk en de Key.
Daarnaast hebben de vrijwilligers Vanity, Roos, Jessica en
Naomi zich 100% ingezet.
Zonder sponsoren en vrijwilligers geen kamp!

Hulp en steun
bij dementie

Doe gezellig mee

Beginnersworkshop
Bibliotheek Zandvoort organiseert op vrijdag 6 november
van 14.00 tot 16.00 uur een
workshop voor beginners die
pas een iPad hebben of er een
willen kopen. Handig en leerzaam: je leert tijdens de workshop ermee werken. De kosten
voor niet-leden zijn € 10 en voor
leden € 7,50.

Taizé bijeenkomst

Veilig Zandvoort
Woont u in Zandvoort of omgeving? Wilt u een medemens
van dienst zijn? En kunt u tijd
vrijmaken om VWN te helpen?
Oscar Gharib en zijn team horen het heel graag van u. Op
woensdagmiddag is hij tussen
13.00 uur en 15.00 uur aanwezig bij Pluspunt in Zandvoort
Nieuw Noord. U bent welkom
om kennis te gaan maken.
Maak van Zandvoort een veilige haven voor mensen die
door oorlogsgeweld hun eigen
land moesten ontvluchten!

Er zijn in Zandvoort en directe
omgeving diverse organisaties die kunnen helpen en
ondersteunen als er sprake is
van dementie. In Alzheimer
Café Zandvoort wordt daarover gesproken met vertegenwoordigers van verschillende
organisaties die uitleggen
wat hun mogelijkheden zijn.
Er wordt aandacht besteed
aan de verschillende ontmoetingsgroepen, aan de opvang
op een zorgboerderij, aan het
vergoedingensysteem van de
gemeente, aan de ondersteuning van ‘Tandem’ en aan het
werk van een ouderenadviseur. 4 november van 19.30 tot
21.30 uur bij Ook Zandvoort,
Flemingstraat 55.

Op vrijdag 30 oktober van
14.00 tot 16.00 uur organiseert het Zandvoorts Museum
in samenwerking met de
RaboMuseumkids voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar een
workshop Flower Power schilderen. De kosten zijn per kind
€ 5 en inschrijven van te voren
is verplicht. Graag aanmelden
via museum@zandvoort.nl.
Vermeld naam, leeftijd en contactgegevens van de ouders.

Vrijdag 6 november is in de
Agathakerk aan de Grote Krocht
de maandelijkse Taizé bijeenkomst. Dit keer is het thema ‘een
gezonde geest in een gezond lichaam’. In deze dienst wordt de
brief van Timotheüs tegen het
licht gehouden en wordt er gekeken of je met samen zingen,
stil zijn en bidden wat kunt opsteken van deze Bijbelse woorden. De bijeenkomst begint om
19.00 uur met inzingen en als
je geen behoefte hebt aan inzingen dan ben je om 19.30 uur
van harte welkom. Na afloop is
er koffie en thee.
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Op zondag 8 november
een proeverij van onze
nieuwe kaart (4-gangen)

Tuincentrum

met live
optreden van
Yves Berendse

NAJAARSBEPLANTING
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Grand Café XL Zandvoort
Elke woensdagavond:

Onbeperkt slibtong
voor €1,- per stuk

€ 37.50 p.p.
Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

Eerste bestelling twee slibtongen met
eenmalig friet en salade geserveerd
Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

Doe mee!
Aan de 1e Wijn- & spijswandeling van Zandvoort.
Bij elk restaurant krijgt u een gerechtje
en een bijpassende wijn.

ETEN EN DRINKEN

en...
vier je verjaardag, feest of bedrijfsuitje bij Bistro MMX.
drankjes, cocktails, hapjes en muziek op maat!
ook catering op locatie
Een van onze pizzabakkers bereidt ter plekke verse pizza uit
de oven en meerdere soorten pasta voor uw gasten.

BISTRO MMX

Haltestraat

Kerkstraat 5 • 2042 JC Zandvoort • 023-7430378

3 Zandvoort T: 023 57 17 523

Reserveren gewenst

Gratis speelgoed

Autobedrijf Zandvoort

(ook voor SINTERKLAAS)
Een lach toveren op het gezicht van een kind

Autobedrijf Zandvoort is met spoed op zoek naar

een ervaren 1e automonteur/
APK Keurmeester
Wij zijn op zoek naar een ervaren 1e automonteur met APK voor
een fulltime dienstverband. Als 1e automonteur en APK Keurmeester
zal je vooral verantwoordelijk worden voor de allround reparatie
en onderhoudswerkzaamheden als ook APK keuringen en diagnoses
aan personenauto’s. Tevens ben je mede verantwoordelijk voor
het verlenen van goede service aan de klant.
Functie eisen:
- Je bent in het bezit van een geldig APK-2 certificaat
en minimaal het diploma 1e autotechnicus.
- Een flexibele, klantgerichte en zeer kwaliteitsgerichte werkinstelling
- Je kijkt verder dan de werkorder en bent de klant optimaal te dienst
- Je bent woonachtig in/of in de directe omgeving van Zandvoort.
- Je bent direct of op korte termijn beschikbaar.
Wij bieden:

 Een afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng.
 Een prettige werksfeer in een klein bedrijf.
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Zin in deze baan? Richt dan uw sollicitatie aan:
Autobedrijf Zandvoort B.V.
T.a.v. R.J. Witte
Kamerling Onnesstraat 23, 2041 CB ZANDVOORT - TEL. 023-5714580
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Speelgoedvijver

Uitgifte van GRATIS speelgoed
Woensdag 4 november: 09.30 – 11.30 uur

De lachende Kikker

Locatie: Pluspunt, Flemingstraat te Zandvoort

Stichting

Ook kunnen wij helpen bij:
Verjaardag kind • Cadeau – Feestdoos met o.a. slingers en taart
Uitdeelcadeautjes school • Kinderfeestje • Cadeau als kind naar een partijtje mag
Meubilair / Fietsen / Kleding / Schoenen

Meer info:
speelgoedvijver@gmail.com
Tel: 06-29741357

Zandvoort
COFFEE CORNER

HAIRSTYLING

TAROT

BAGS

BIJOUX

en nog veel meer zoals leuke workshops, readings,
spirituele cadeau’s en gezellige ladies nights!
Gouden Haan Zandvoort is helemaal omgetoverd naar een nieuw concept!

Zondag 1 november openings actie:
10% KORTING op alle artikelen
Gouden Haan • Passage 18 Zandvoort • 023-8220393
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Meningen over ambtelijke
samenwerking liggen ver uiteen
In een stuk van niet minder dan 48 pagina’s over de ambtelijke toekomst van de gemeente Zandvoort, legt het
college een voorlopige visie neer over wat er met de organisatie van het bedrijf Zandvoort moet gaan gebeuren
om klaar te staan voor de toekomst. Een drietal scenario’s
passeren de revue waarvan scenario 2, met variatie Z van
het college de voorkeur heeft.
Het college is van oordeel dat het
huidige organisatorische vermogen van de ambtelijke organisatie
voor de toekomst onvoldoende
zekerheid biedt voor een robuuste uitvoering van de gemeentelijke taken en bestuurlijke ambities. Niets doen is dan ook geen
optie. Vanuit het perspectief van
kwetsbaarheid van de organisatie, het toekomstperspectief voor
de medewerkers en de levende
bestuurlijke ambities van raad
en college, verkiest het college
daarom een volledige ambtelijke
samenwerking met Haarlem (scenario 2) boven het behouden van
de huidige status van de organisatie (scenario 1). Scenario 3, een
beperkte overgang naar Haarlem,
valt voor het college af.

Bestuurskrachtonderzoek
De conclusie die gemaakt kon
worden na het bestuurskrachtonderzoek van 2008 was die van een
gemeente die voor de toekomst
klaar was. Nu, zeven jaar later,
vraagt het college om een nieuw
onderzoek en wil in het tweede
kwartaal van 2016 dan beslissingen gaan nemen. Volgens Gert
Toonen (PvdA) is daar geen behoefte aan. “Waar komt het vandaan dat wij een nieuw bestuurskrachtonderzoek in 2016 nodig
hebben? Wat is de toegevoegde
waarde? De uitslag kan ik u nu al
vertellen: gemeente Zandvoort,
u kan het niet meer. Daar heeft
PvdA geen behoefte aan. Het
heeft geen enkele functie en kan
achterwege blijven”, aldus de sociaaldemocraat die lang en diep
op de materie inging. Hij kreeg
van commissievoorzitter Astrid
van der Veld de lengte daarvoor.
Michiel Hermsen, buitengewoon
raadslid voor D66, steunde het
college en dus zijn wethouder die

Bestuurlijke vernieuwing, een van
de paradepaardjes van de partij,
in portefeuille heeft. “Sommige
gemeenten zijn gewoon te klein
om de problemen die op hen afkomen aan te pakken. De meeste
tijd is gemoeid met deze taken.
Zandvoort is in de ogen van D66
ook een te kleine gemeente om
zelfstandig door te gaan”, zei hij.

Huurlingen kosten geld
GBZ was bij monde van fractievoorzitter Michel Demmers volkomen tegen het collegevoorstel:
“Wij vinden in het document, dat
rekening houdt met bijvoorbeeld
twee griffiers en twee gemeentesecretarissen die slapen op
één kussen, dat daar de duivel
tussen komt. Wij missen de essentie van het verhaal. Je lost
je eigen leger op en je gaat het
doen met huurlingen. En huurlingen kosten geld. Wij vinden dat
je van de innerlijke kracht moet
uitgaan.” De lokale voorman kan
alleen meegaan in het collegevoorstel als er een aantal zaken
stevig verandert. Daartoe zal hij
tijdens de raadsvergadering van
donderdag 5 november met een
amendement komen. “Als u al
mijn verzoeken inwilligt, gaan
wij mee”, zei hij in tweede termijn.

Antwoord college
Zo rond de klok van 21.50 uur
kon verantwoordelijk wethouder
Gerard Kuipers eindelijk zijn antwoord in eerste termijn geven. Hij
was daar ruim een uur mee bezig,
inclusief enkele interrupties uit de
commissie. Kuipers benadrukte
dat het hier gaat over een voorlopige visie voor de toekomst van
het college. “We vragen u: zitten
wij op de goede route en bent u
het met ons eens dat we, na onderzoek, een beslissing moeten

nemen. Het was een ongelooflijk
ingewikkelde klus. We hebben
ook nagedacht over de huidige
organisatie. Zou je die op de juiste
manier voor de toekomst in kunnen richten. Wij denken van niet
maar scenario 1 valt niet af. Het
heeft alleen niet de voorkeur van
het college. We denken op basis
van wat we weten dat scenario 2z
het beste is. We hebben gestreefd
naar een zo zorgvuldig mogelijk
proces. Misschien vindt u wel dat
we te enthousiast scenario 2z
promoten. De organisatie piept
en kraakt. We zien dat hier en
daar terug, maar dat is geen verwijt naar personen”, wijzend naar
een aantal opmerkingen in een
rapport van gemeentesecretaris
Anky Griekspoor, waarvan enkele
commissieleden opmerkingen
hadden gemaakt.

Missers van Haarlem
In tweede termijn had Demmers
nog iets voor zijn medecommissieleden om over na te denken.
“Volgens ons ligt de prioriteit van
Haarlem bij de financiële situatie
van die gemeente. Zij hebben
een groot aantal financiële misslagen bij grote projecten gemaakt. Wij zullen daaraan mee
moeten gaan betalen”, zei hij.
Hij werd door Kuipers ‘gerustgesteld’: “De missers van Haarlem
zullen niet in de portemonnee
van de Zandvoortse belastingbetaler terecht komen.”

Advies aan de raad?
Wat er nu exact uit de vergadering is gekomen, heeft de
Zandvoortse Courant niet op
kunnen tekenen. Voorzitter Van
der Veld probeerde uiteindelijk
een advies aan de raad te geven
maar op het moment suprême
viel de digitale verbinding met de
raadszaal weg, en wisten we nog
niets. Zeer frustrerend na bijna
4 uur luisteren! Indien mogelijk
zullen wij later het slotadvies alsnog op de website van deze krant
publiceren. In de raadsvergadering van donderdag 5 november
staat het onderwerp opnieuw op
de agenda.

STEMMEN VOOR ONDERNEMING VAN HET JAAR 2015
Stem per categorie uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail - 2. Dienstverlening/Zorg - 3. Toerisme/Recreatie
Stemmen kan t/m 13 november via
ovhj@zandvoortsecourant.nl of via de Zandvoort App

Onderneming van het Jaar 2015

De verkiezing loopt
als een trein!
De verkiezing ‘Onderneming van het Jaar’ is nu twee
weken onderweg en er wordt massaal gestemd. Nog
nooit eerder zijn er zoveel stemmen binnengekomen
halverwege de verkiezing. Dat belooft wat straks,
als alle stemmen worden opgeteld! Tijdens het
Ondernemersgala op 19 november in De Haven van
Zandvoort worden de winnaars bekend gemaakt.
In opdracht van de gemeente wordt het Ondernemersgala georganiseerd door Beach Promotion en De Zandvoortse Courant. Het
wordt een feestelijke avond met een gala-tintje. Alle ondernemers
van Zandvoort zijn van harte uitgenodigd. De avond is vooral bedoeld om gezamenlijk het (hoog)seizoen af te sluiten, waarin door
iedereen hard is gewerkt.
Het officiële gedeelte van de avond zal vooral in het teken staan
van de bekendmaking van de winnaars van de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar 2015’. Per categorie komt er een winnaar uit de
bus en uiteindelijk zal een daarvan de eretitel in ontvangst nemen.

Prijzenpakket
Ook dit jaar zijn er prijzen te winnen. Zowel voor de categorie-winnaars als voor de overall winnaar worden mooie promotiepakketten aangeboden, mede mogelijk gemaakt door sponsoring van
Holland Casino Zandvoort.

Pitchlane
Nieuw dit jaar is de Pitchlane. Hierin krijgen 6 ondernemers een
podium om in 1 minuut hun product of dienst aan het ondernemerspubliek aan te prijzen. Er zijn al een aantal belangstellenden
die zich gemeld hebben, maar wie wil kan zich nog aanmelden via
info@beachpromotion.nl

Stemmen
U kunt op verschillende manieren uw stem uitbrengen:
- Via de Zandvoort App
- Via de website beachpromotion.nl
- Per e-mail: ovhj@zandvoortsecourant.nl
- Via onderstaand stemformulier (in te leveren bij Bruna Balkenende)

Gemeente Zandvoort

Stemformulier verkiezing
Onderneming van het Jaar 2015
Categorie 1
Horeca/Retail

Categorie 2
Dienstverlening/Zorg

❏

❏

❏
❏

MMX
Italian restaurant & Tapas bistro

Shanna’s
Shoe Repair & Leather wear

❏

PlaZand
Strandpaviljoen 17

Categorie 3
Toerisme/Recreatie

❏
❏
❏

❏

Scuba Republic
Dive resort & Training facility

Zilt @ Sea

Beauty Beach Club
Beauty en Wellness

Mind Your Step
Personal lifestyle coaching

Zorgbalans
Thuiszorg buurtteams &
Ontmoetingscentrum
Zandstroom

De verkiezing wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Fietsverhuur en (veel) meer

The Spot
Watersport centrum

Naam van de inzender:

..............................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................
Postcode: ....................................Tel.: .....................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Handtekening: ......................................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 13 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Free entrance / doors open 9PM till…
Haltestraat 25
Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

09-10-15 18:32

Autorijschool W. van der Veld

L

Al 25 jaar een begrip in Zandvoort!

Actie: € 100 korting

www.autorijschoolwvanderveld.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Het Pakhuis

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

PIKANT BELEGEN KAAS

* Romig-Pikante Goudse kaas van ...CONO!

NU 500 gram van 7,49 voor maar 5,98

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Huurdersplatform Zandvoort
verzorgt enquête onder huurders
Het Huurdersplatform Zandvoort (HPZ) komt binnenkort, in samenwerking met woonstichting De Key en de gemeente Zandvoort, met een enquête onder alle huurders van
De Key in Zandvoort. De enquête gaat over de volkshuisvestelijke opgaven voor de komende jaren en is volgens het samenwerkingsverband nodig om gezamenlijk tot nieuwe prestatieafspraken te komen. HPZ heeft daarbij hulp gekregen van de Woonbond.
Er wordt al een poosje in politiek Zandvoort gesproken over
de prestatieafspraken tussen de
gemeente Zandvoort en woonstichting De Key. Grote vraag
daarin is: wat heeft Zandvoort
de komende jaren nodig aan
volkshuisvesting? Welke woningvoorraad wordt van De Key en
de gemeente op de middellange
termijn verwacht? HPZ wil graag
de mening van alle Zandvoortse

huurders weten en vragen u dus
de enquête in te vullen.
Vanaf 8 november aanstaande
kunt u de vragen digitaal beantwoorden. “We doen dat digitaal
om vooral het tempo hoog te
houden. De uitslag is dan snel
na het aflopen van de termijn
van beantwoording, 22 november aanstaande, beschikbaar.
We realiseren ons dat lang niet

iedereen een computer heeft
en dat lang niet iedereen ermee
om kan gaan. U kunt echter in
de bibliotheek de vragen online
beantwoorden en daar is hulp
aanwezig”, aldus een vertegenwoordiger van HPZ. Alle gegevens over deze enquête, zoals
een e-mailadres en een telefoonnummer, staan in een brief die
binnenkort bij alle huurders op
de deurmat ligt.

Gegevens opslaan in de cloud
De digitale wereld is vooral voor ouderen nog lang niet erg bekend. Op dinsdagochtend
3 november geeft een vrijwilliger van SeniorWeb een korte presentatie over opslaan in
de cloud. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk bij Pluspunt Zandvoort.
Foto’s, een lijstje met handige
links in een Word-document,
gescande tekeningen; er zijn
genoeg documenten die niet
verloren mogen gaan. Wanneer
gegevens online worden bewaard, worden ze opgeslagen ‘in
de cloud’. Hoe dat werkt, wordt
dinsdagochtend uitgelegd door
een vrijwilliger van SeniorWeb.
De landelijke vereniging ziet
het als een belangrijke taak se-

nioren digitaal vaardig te maken. Daar horen cursussen en
voorlichting bij. In Zandvoort
doet SeniorWeb dat in samenwerking met Pluspunt. Hebt u
vragen over pc/laptop, tablet,
iPad of smartphone? Er is elke
eerste dinsdag van de maand
van 10.00 tot 12.00 uur een gratis
digitaal spreekuur bij Pluspunt.
De vrijwilligers van SeniorWeb
helpen u graag. Aanmelding is
niet nodig.

(Advertorial)

“Genootschapsavond”
Op vrijdag 6 november zal de eerstvolgende Genootschapsavond gehouden worden. Waar? Zoals gebruikelijk in theater De Krocht. De zaal is open om 19.15 uur.
U kunt dan genieten van een doorlopende diavoorstelling over het Zandvoort
van vroeger.
Oasebar besproken zullen
worden, maar waar uiteraard
nog veel meer leuke herinne
ringen aan de orde komen…!
Herinneringen aan een tijd
die nog zo dichtbij lijkt voor
velen van ons, maar die zo
langzamerhand toch al een
plaats heeft verworven in het
rijke Zandvoortse verleden!

De Waals cafetaria | foto: GOZ

Vanaf 20.10 uur zullen Boude
wijn Duivenvoorden en Fred
Paap een presentatie houden
met als titel: Stappen en uitgaan in de jaren ’50, ’60 en ’70.

Boudewijn en Fred zullen
u meenemen naar het uit
gaansleven van de jaren
1960/1970, waarin onder an
dere de Boeddha club en de

Er is geen pauze, aansluitend
aan de presentatie volgt een
verloting met nieuwe, ande
re prijzen en na afloop kunt
u gezellig even bijpraten met
een hapje en een drankje.
Leuk als u komt, we begroe
ten u graag!

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tot na het weekend
fraai en zeer zacht weer
Als we aan de herfst denken komen vaak beelden op
van woest weer met veel blad dat door de lucht vliegt
als gevolg van de herfststormen. De laatste decennia
zijn die herfststormen zelden paraat en de stormfrequentie is sowieso niet meer zo groot op de westkust
tussen Zandvoort en Den Helder. Een andere, veel aangenamere kant van de herfstperiode is het rustige weer
zoals we dat nu hebben.
Tot na het weekend houden
we het overwegend mooie en
opvallend zachte oktoberweer
nog in huis. Alleen woensdag
was de wat mindere dag met
vrijwel geen zon vanwege
de passage van een storing.
Druilerig weer viel ons ten deel,
maar al snel kwam donderdag
het drogere en zonniger weer
aan zet.
Een zeer krachtig hogedrukgebied dat zich voornamelijk
boven het oosten van Europa
installeert blijft tot na het
weekend van groot belang
voor ons weerplaatje. Aan de
andere kant zien we steeds
depressies vanuit het westen
die pogingen doen om het
Noordzeegebied te bereiken.
Voorlopig is de pressie van dat
genoemde hogedrukgebied te
groot om de frontale systemen
via het westen goed door te
laten komen. De oceaanfronten lopen zo’n beetje stuk ter
hoogte van Oost-Engeland.
Zuid-Kennemerland vertoeft
voorlopig dus nog aan de
goede kant en met een voortdurend zuidelijk georiënteerde

wind blijft hele zachte lucht
ons bereiken. Met medewerking van de oktoberzon zijn
toptemperaturen mogelijk
van wel 18 graden. Landelijk
zou het pardoes nog eens 20
of 21 graden kunnen worden.
De ochtenden kunnen wel wat
mist geven.
Er is zelfs een kans dat ook een
flink deel van volgende week
in hetzelfde stramien zal verlopen. Vorig jaar was het op 1 november trouwens recordwarm
met bijzonder hoge maxima
tot ruim 22 graden in een deel
van het land. Pas tussen pakweg 4 en 7 november zou de
depressiedruk wat groter kunnen worden in de Benelux.
Vroeg winterweer is totaal
nog niet aan zet en tot half november komt er nog niets aan
sneeuw en ijs. Wel is het noorden van Europa traditioneel
flink afgekoeld en de kou blijft
daar nog wel aanwezig.
Meer weerinfo eventueel via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

16o

15o

15o

17-18o

Min

11o

10o

10o

9o

Zon

70%

70%

65%

65%

Neerslag 25%

10%

10%

20%

Wind

zzo. 3

z. 3

zzo. 3-4 zzo. 3-4
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Werkzaamheden begraafplaats
Eind oktober, begin november van dit jaar
vinden er werkzaamheden plaats op de begraafplaats.
De begraafplaats blijft toegankelijk.
Uiteraard wordt er naar gestreefd dat de bezoekers
zo min mogelijk hinder ondervinden.
De aannemer stopt als er een begrafenis in de nabijheid
van de werkzaamheden is. Het werk duurt circa vijf werkdagen.

DeJagerInterieur_AdvertentieZandvoortseCourant_Outl_DEF.indd 1
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Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling
Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zandvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

LIPPEN VEILIG VERGROTEN OP EEN

MOOIE EN NATUURLIJKE MANIER MET

1 ML. HYALURONZUUR KOST IN OKTOBER
SLECHTS €350,- (I.P.V. €450,-)!
www.renewclinic.nl

ZATERDAG 31 OKTOBER 2015
vAn DER vAlK HOTEl HAARlEm
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Cosmetisch arts
Els Vogelpoel

VENAVO
Let op: de “R” is weer in de maand
Tijd om meer vitamine D te gaan slikken

Kom kennismaken met Servicepaspoort.
Als belangstellende bent u van harte welkom
tussen 15.00 en 17.00 uur.

Dit kunt u verwachten:

Gratis
toegang

n Diverse workshops: over online bankieren,
valpreventie, veiligheid en nog veel meer
n Proeverijen, demonstraties: maak kennis
met onze leveranciers en producten
n Informatie over Servicepaspoort en Zorgbalans
n Gratis gezondheidscheck

Venavo

www.SERvIcEPASPOORT.nl/BEuRS
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Tegen inlevering van deze bon aan de kraam:

120 capsules € 7,50

Ga voor meer informatie naar
Servicepaspoort heeft een breed aanbod aan diensten en
producten op het gebied van gemak, gezondheid en ontspanning.

Vitamine D 1000iu 25 mcg 120 stuks € 8,95

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op
Een initiatief van Zorgbalans

www.venavo.nl
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Nieuwe kampioenen
garnalen pellen

Nog nooit was het zo druk geweest bij het maandelijkse

Voor de 6e keer werd afgelopen zaterdag het Open Ne-

‘Jazz aan zee’ in café het Juttertje in strandpaviljoen Tha-

Zowel de prof- als de amateurcategorie leverde een nieuwe kampioen op. Respectievelijk zijn dat Marijke Steegman en Linda Bol.

lassa. Het ontzettend mooie weer en de naam ‘Leticia y
su Rumbadana’ waren mede oorzaak van een overvolle
dansvloer. De roem was de band van dienst vooruit gegaan, het werd een geweldig concert!

Ondanks de drukte werd er toch gedanst
Kampioenen Linda Bol (l.) en Marijke Steegman | Foto: Willem Harder

Hoewel er voor de Zandvoortse
kust op het ogenblijk geen garnaal te vinden is, dat was vorig
jaar wel anders, had de eigenaar
van strandpaviljoen Thalassa, Huig
Molenaar, toch via een van zijn vele
connecties garnalen weten te bemachtigen. “Het zijn weliswaar
geen Zandvoortse maar er kan
gepeld worden. Men kan Moeder
Natuur nu eenmaal niet dwingen”,
zei hij bij aanvang van de wedstrijd.

langstelling krijgt, blijkt uit de
deelname van de kampioen van
Stellendam, het garnalenwalhalla
van Nederland. Haar echtgenoot
had in een krant hierover gelezen
en zorgde ervoor dat zij zich ook
inschreef.

Dat het Open Nederlands Kampioenschap in de gebieden waar
het garnalenpellen veelal thuis
beoefend wordt steeds meer be-

Amateurs: 1. Linda Bol; 2. Leida
Drommel; 3. Greet Bluijs.
Professionals: 1. Marijke Steenman;
2. Auk van ’t Sant; 3. Joke Rijnders.

Laat in de avond werden de uitslagen bekend gemaakt. Opvallend is
het hoge aantal vrouwen dat in de
prijzen is gevallen.

Didi V.S.O.P. en ‘Meneer Wim’
Komende zondag treden Didi V.S.O.P. en ‘Meneer Wim’ op
tijdens het Museumpodium. Gezien de bekendheid van
met name Didi V.S.O.P., alias Dick Hoezee, zal het uur bestaan uit lachen, gieren en brullen in het Zandvoorts Museum. ‘Meneer Wim’, alias Wim Peeters, zal als aangever
voor de clown gaan functioneren. Vanuit Las Vegas, via
Overveen en dan nu eindelijk in Zandvoort: de eeneiige
tweeling!
Het belooft een wonderlijke en feestelijke voorstelling te worden, daar staan
de beide heren garant
voor. Ook is het duidelijk
dat er gedurende dat uur
weinig serieuze zaken
met de toeschouwers gedeeld zullen worden, dat
heeft Hoezee al beloofd.
Zondagmiddag dus een
uurtje lachen, gieren en
brullen in het Zandvoorts
Museum. Het museum
gaat om 14.30 uur voor de toeschouwers open, de voorstelling
begint om 15.00 uur.
De entreeprijs bedraagt € 10 en
dat is inclusief een kopje koffie

Voor de derde keer op rij had organisator Ton Ariesen een van de
betere Latijns-Amerikaanse band
van Nederland uitgenodigd voor
het maandelijkse jazzconcert. Zo
langzamerhand worden deze
middagen in het Juttertje meer
bekend om de Caribische muziek
en komen steeds meer belangstellenden hierop af.
Rumbadana is een vrouwenband
waarvan drie leden al 20 jaar samenspelen, de vierde en tevens
de ‘benjamin’, is ondertussen
ook alweer 16 jaar bij de groep.

Het is aan alles te merken dat
de dames goed op elkaar ingespeeld zijn. Tempowisselingen
in de temperamentvolle muziek
uit het Caribisch gebied worden
uit de losse mouw geschud. Met
de ogen dicht waant men zich
in een van die mooie Cubaanse
steegjes in Havana waar de lokale bevolking dit soort muziek
maakt. Leidster Leticia meldde
niet voor niets dat haar lievelingscomponisten uit Cuba komen. Heerlijke muziek waar de
aanwezigen met volle teugen
van genoten!

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Ohhhhh Gemeente Zandvoort...
het zal toch niet waar zijn!
Sinds een jaar of 5 bezoek ik met grote regelmaat uw Strand-Zuid.
Ik kom daar speciaal voor uit Hilversum, waar we toch ook voldoende
natuurschoon om ons heen hebben. Maar Strand-Zuid is uniek! Ik
kom er om uit te blazen na een drukke werkdag of -week. De 55
minuten die ik ervoor in de auto zit, neem ik voor lief want ik weet
wat me te wachten staat. Een parkeerplaats waar ik vrijwel altijd
mijn auto kwijt kan en vanaf daar is het ongeveer een kwartiertje
lopen naar het strand waar ik zo graag vertoef: het plekje tussen
strandtenten ‘Paal 69’ en ‘Azzurro’.
Er heerst nog de rust en de ruimte die naar mijn mening bij een strand
hoort. De mensen, vooral op het stukje natuurstrand, zijn prettig,
rustig en respectvol. Ze gaan zichtbaar bewust om met dit bijzondere
stuk natuurschoon als ik zie dat ze na hun bezoek, even om zich heen
kijken of er nog wat op te ruimen valt ook al is dat niet van henzelf.
Ik houd ervan en wil me inzetten om dit erfgoed te koesteren.

of thee bij binnenkomst en een
drankje in de pauze. Reserveren
kan via museum@zandvoort.nl
of aan de balie tijdens openingsuren.

Column

Wat zou het eeuwig zonde zijn als dit bijzondere stukje Nederland
moet wijken voor commercieel gewin. Ik verzoek alle raadsleden van
de Gem. Zandvoort om zich nog eens ernstig te beraden om vooral
géén vergunningen voor bebouwing af te geven en te willen luisteren
naar trouwe bezoekers van Strand-Zuid die zich toch al altijd bescheiden opstellen en het mooiste voor hebben met uw strand en dat
graag zo willen houden!

Rinus Westerveld, Hilversum

Gedachtentrein
Wat je allemaal tot je krijgt op een
dag om over na te denken. In allerlei
gradaties: in het leven, in gedachtes en in nieuwsland. In een tijd die
voorbij snelt. Gelukkig nam monsterorkaan Patricia in sneltreinvaart
van kracht af. Angst, kwetsbaarheid, keldering. Maar de rest ging
snel. Rellen in Steenbergen: totale
respectloosheid, met name richting
ex-raadslid … kanker op kankerhoer… en … daar moet een piemel in… het is inderdaad geen beschaving meer maar ‘beschofting’.
Absurde tweethaat: “Ik ben geen
racist, ik vind alleen dat alle vluchtelingen dood moeten.” Leerstof
tot mij nemen, behandelen, luisterend oor. Plannen, organiseren,
vriendendate. Vluchtelingencrisis.
Onbegrip en aanvaarding. Opvang,
hulp, menslievendheid. Afspraken
bevestigen, vragen voorleggen,
mooi voorbeeld voor de groep zijn.
Zou het IS gedachtengoed kunnen
kenteren? Een belangstellende
vraag over poëzie en pleegzorg,
A4 voor een herinneringsboek,
belasting aangifte 3e kwartaal.
Wereldwijd tekort aan buiktyfus
vaccin, zorg voor opvangkonijn niet
vergeten, beschaafd slinkse deurverkoop. Biometrische identificatie,
Happy hour voor komeet Lovejoy
die zo’n 500 flessen aan alcohol
per seconde uitstoot en agenten
die de mol spelen in het zware,
criminele circuit. Denkstromen
te over op een dag. Maar willen we ons ermee bezighouden?
De 21-jarige jongeman die met
zwaard als een Halloweenachtige
karikatuur rond maaide op een
school in Zweden, maar voor zijn
daad nog even lachend met zijn
potentiële slachtoffers op de foto
ging. Gedachtengangen zijn soms
niet alleen onbegrijpelijk maar te
bespottelijk voor woorden. Een
bloemetje voor mams haar graf, digitale fotoboekenopdracht, column
spinsels in de nacht.
Maar dan, het extra uurtje afgelopen zondag mooi invullen. Op het
wisentenpad in de duinen. Groene
heuvelruggen. Hand in hand met
lief. Het 14 graden zonnetje op onze
smoeltjes. In de verte een vos als
schim over de witte zand duinpan.
Wuivend halmgras. Prachtige zandribbels. Stilte. Gedachten even op
nul. Het beeld zal de wereldse & landelijke problematiek niet laten verdwijnen, maar soms…
dan wil je even vluchten uit
een gebelgde realiteit. En dat
zonder oorlog in ons land…

Mandy Schoorl

derlands Kampioenschap Garnalen Pellen georganiseerd.

‘Volle bak’ bij Jazz aan zee
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Zandkorrels

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
Te huur: kamer/studio
in het centrum
van Zandvoort.
Met eigen opgang.
Vanaf oktober t/m
april. All Incl.
Tel. 023-5719541
....................................................
CURSUS DUTCH DESIGN
door kunsthistorica
Liselot de Jong
Zandvoort
12, 19 en 26 november
Interesse?
S.v.p. aanmelden via:
www.kunstinvorm.nl
06-48443623
....................................................
Hulp nodig met
uw computer?
PC-laptop-tablet
Advies, storing verhelpen
of training aan huis.
Bel 06-22802320

Te huur aangeboden:
Zomerhuis
Per direct. Geschikt voor
1 werkend persoon.
Omgeving NS-station.
2 kamers, separate keuken,
incl. GWL+wifi.
Interesse?
Bel 06-27525371
....................................................
Tutti Frutti
Shopping night
vrijdag 6 nov. #vintage
#new#brands# 2e hands
merkkleding boutique.
Dames-herenkinderkledingwoondecoraties.
Corn. Slegersstraat 6,
tel. 5731712.
Volg ons op FB Tutti
Frutti Zandvoort
www.tuttifruttizandvoort.nl
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
...................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754

Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of
op www.amsterdamaanzee.amsterdam
en blijf op de hoogte
...................................................
Top muziek uit Ierland!
The Fureys
Maandag 2 november
in theater De Krocht.
Kaarten nu verkrijgbaar
aan de bar. Mis het niet!
Inl: 06-54677947
...................................................
Super-de-luxe zonnebank
bij Slender You!
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
...................................................
Winkelruimte te huur
op een top locatie
€ 750 per maand incl.
Burg. Engelbertsstr. 96
(tegenover surfshop)
Bel of mail naar
tel. 06-57016912
dmhealth@outlook.com
....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................
Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of
op www.amsterdamaanzee. amsterdam
en blijf op de hoogte
...................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Hulp Sinterklaas
Michiel Drommel heeft
nog wat tijd vrij voor
enkele huisbezoeken!
Sint en Piet bij u thuis?
Bel 06-19427070 of mail
naar info@onair-events.nl

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609/ 06-30681325
Elke week ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
...................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 160 per maand
06-53256274
....................................................
WERKSTER GEZOCHT!
Wij zoeken voor 5 uur
per week een werkster
voor ons kantoor. Tijden
in overleg. Voor reacties:
nandegroot@msn.com.
Autovision, Burg.
Engelbertsstraat 92.
Tel. 5739292 vragen
naar Marian de Groot

STUCADOOR
HEEFT TIJD OVER
Vanaf 8,- p.m.2
Ook schilderwerk mogelijk
Telefoon 06-270 487 39 (Jan)

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274
...................................................

Tot 1 november
50% korting op onze
rittenkaarten voor
zonnebank & sauna
BEAUTY BEACHCLUB
Burg. Engelbertsstr. 96
(tegenover surfshop)
beautybeachclub.nl
...................................................

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TE HUUR
Parkeerplaats in
parkeerkelder aan de
Hogeweg € 120,00 p.mnd.
Koop ook mogelijk.
Info: 06-2042 4195
....................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven, vaste
instructeur, innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
...................................................

oond

OP DE ZANDVOORTSE WEEKMARKT...
Teus Vink’s Stroopwafels

Varkens schnitsels

1 pak stroopwafels
+ 1 pak stroopkoeken

Gepaneerd of naturel

100 gram 1,45

voor maar € 4,50

Filet American
'zelfgemaakt'

100 gram 1,85

Nu met GRATIS
zakje koekkruimels!!!!

Voor de boterham

Eigen gemaakte achterham
150 gram 3,25

Vishandel Blokhuis
Met de feestdagen op
komst hebben wij mooie
grote garnalen voor u

€ 15,00 per doos á 1 kilo
2 dozen voor € 25,00

Poelier
Hans Ruardy
AMBACHTELIJKE
GEVULDE SPECULAAS
50% AMANDELSPIJS

Het wildseizoen is weer begonnen......
Vers verkrijgbaar:
• Wild konijn 12,50 per stuk

NU VOOR 1.50

• Wilde eend 13,50 per stuk
• Hazenpeper 8,90 500 gr.

blijvend in prijs verlaagd!!!

Div. Soorten wildgoulash vlees.

UITGELICHT
Bakker Wim Bos

De kraam van Bakker Bos staat op de Zandvoortse weekmarkt tegenover Radio Stiphout. Dit jaar alweer voor het 25ste jaar. Wim Bos staat samen met zijn vrouw de klanten vriendelijk te woord.
de koek komen uit Groningen en zijn echt iets
om te proeven. Zo verschrikkelijk lekker! Ook
in Zandvoort hebben al veel van onze klanten
dit ondervonden. Ook het Friese suikerbrood
verkopen wij. Net als koek, taai taai, marsepein,
speculaas in alle soorten en maten en gevulde
koeken. Echt ambachtelijk allemaal”, roepen Wim
en zijn vrouw Gerda in koor.

Vishandel Jacob Dirk
Vers gebakken kibbeling

Familiezak 500 gram 7,00
Familiezak XL 850 gram 11,50
Gratis saus naar keuze
Superkwaliteit sliptong
Ruime sortering scherp geprijsd

SUPERAKTIE
Zalmtournedos 17,50 /kilo
Zalmfilet staartjes 12,50 /kilo
Tonijnbiefstuk 20 /kilo

PROFITEER OP=OP

Bakker Bos is van huis uit een echte, warme
bakker. Zelf bakt Wim Bos nog een groot aantal
specialiteiten zoals bijvoorbeeld koek, amandelstaven, desembrood en croissants. Het ‘groot
brood’ komt bij een aantal specialisten vandaan
die hem dagelijks bevoorraden. “Dat brood en

Wim en Gerda verkopen ook taarten. Niet van
die grote maar een bescheiden maat en in een
groot aantal diverse smaken, ligt steevast iedere woensdag in de gekoelde vitrine. De voorraad is klein, dus zorg dat u er vroeg bij bent.
Bakker Bos komt uit Spakenburg dus de bekende
‘Spakenburgse cake’ ontbreekt uiteraard ook niet
in het assortiment.

Elke woensdag van 10.00 tot ±16.00 uur op de Grote Krocht
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OOK UW
ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze
advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl

Word warm van
onze herfstkleuren
Specialist voor al uw bloemwerken.

Sinds 2000 uw landelijk erkend
installateur voor huis en kantoor
Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 44 - 2015

www.zandvoort.nl/Inwoner/Parkeren

Vergadering College

Dinsdag 3 november is het niet mogelijk om reisdocumenten
(paspoorten en identiteitskaarten) aan te vragen en op te halen.
Dit geldt ook voor spoedaanvragen. Het aanvraag- en uitgifte
systeem van de gemeente wordt op deze dag vervangen.

Raadvergadering

Ingekomen vergunningsaanvragen

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 43 en de
verdere in week 43 door het college genomen besluiten zijn in
week 44 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 november 2015

De onderwerpen van deze vergadering:
•
•
•
•
•

Ontwerpbegroting 2016
Belasting- en retributieverordeningen 2016
Moties Middenboulevard
Lijst ingekomen post
Verslag gemeenteraad 22 september 2015

De vergadering wordt geschorst tot 4 november 20.00 uur als
deze op 3 november niet kan worden afgerond.
De gemeenteraad vergadert op donderdag 5 november 2015

Het onderwerp van deze vergadering:
• Ambtelijke samenwerking

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
vergaderingen beginnen om 20.00 uur
De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzigen. U
vindt de meest recente agenda’s en alle informatie op de website
van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Nadere regels en Tarievenbladen vastgesteld

Dinsdag 20 oktober 2015 heeft het college van burgemeester
en wethouders de Nadere Regels vastgesteld samen met de
Tarievenbladen voor Parkeergarage Centrum (LDC) en Parkeerterrein De Zuid.
Door de nieuwe Nadere Regels is het makkelijker om een Commerciële Vergunning aan te vragen.
De parkeertarieven in Parkeergarage Centrum (LDC) en op
Parkeerterrein De Zuid zijn aangepast aan het Winterparkeren.
Beide zullen vanaf 1 november 2015 ingaan.
De officiële publicatie van de Nadere Regels is in het Gemeenteblad geweest. Deze publicatie kan bekeken worden via de
website van de Gemeente.
Ook de Tarievenbladen zijn op onze website te vinden.
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Zandvoort:
- Zeestraat 32, funderingsherstel en vernieuwen achteruitbouw
eerste verdieping, 2015-VV-152,ingekomen 30 september 2015
- Zeestraat 24, veranderen van indeling bestemming horeca
met 3 woningen, 2015-VV-153, ingekomen 30 september 2015.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Vinkenstraat 8, het veranderen en vergroten van een gebouw,
2015-VV-133, verzonden 9 oktober 2015.
- Louis Davidsstraat 48, 50, 74 en 76, het samenvoegen van 4
appartementen tot 2, 2015-VV-121, verzonden 9 oktober 2015.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via

het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst in beginsel
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.
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Basketbal

Lions walst gewoon weer door
Opnieuw heeft het herenteam van The Lions een klinkende overwinning geboekt. In de ‘eigen’ Korver Sporthal
werden de reserves van Derba uit De Rijp met 83-35 opgerold. De uitslag had nog veel hoger kunnen zijn, als Lions

Mauro Saunier naar
WK Jeugd Pétanque

de tweede helft bijna potdicht.
De tegenstanders waren niet in
staat om meer dan 11 punten in
20 minuten basketbal te produceren.

de eerste helft niet zo geklungeld had. Toen was de stand
“Ondanks dat het vrij gemakkelijk gaat, moeten ook wij oppassen voor concurrentie, hoe raar
het ook klinkt. Het tweede team
van Wiringherlant heeft ook alles gewonnen en ook met dikke
cijfers. Toen wij er 111 scoorden
tegen MBCA, maakten zij er ‘toevallig’ ook 111. Het is een jong
team dat vorig seizoen bijna
lachend kampioen werd in de
categorie U22”, vertelde Sander
Boom maandag op de training.

slechts 31-25.

Hookshot van Niels Crabbendam

Als je in de eerste helft slechts
31 punten maakt en daar tegenover in alleen het derde kwart alleen al niet minder dan 32 weet
te scoren, klopt er iets niet. Dan
mag men gerust van geklungel in de eerste helft spreken.
Gelukkig had de coaching dat
in de pauze goed in de gaten en
de rest van de wedstrijd werden
de gemaakte afspraken perfect

uitgevoerd. De snelheid van de
wat kleinere spelers werd prima
uitgebuit en de lengte van Ron
v.d. Meij en Niels Crabbendam
was voldoende om menige rebound te veroveren, zowel aanvallend als verdedigend. Met
een beetje meer scherpte van
Crabbendam was de eindstand
opnieuw meer dan 100 punten
geweest. De verdediging zat in

28 november is de ploeg uit
Wieringen de te kloppen tegenstander. Maar eerst is komende
zaterdag het derde team van
Challengers in Hoofddorp de
tegenstander. De allerlaatste
wedstrijd van het seizoen is in
Zandvoort tegen Wiringherlant.
Hopelijk is Lions dan al kampioen.
Topscores Lions: Ron v.d. Meij
maakte 31 punten. Jaap v.d. Meij
en Niels Crabbendam waren beiden goed voor 17 punten.

Mauro Saunier (staand 1e van l.) met zijn team

Het 16-jarige Zandvoortse
pétanque (in de volksmond
jeu de boules genoemd) talent
Mauro Saunier komt sinds vorig
jaar uit voor het Haarlemse PUK
en maakt daar deel uit van het
team dat in de topdivisie voor
clubteams van Nederland speelt.
Saunier is bij de junioren geselecteerd om van 1 tot en met 3

november in Bangkok (Thailand)
deel te nemen aan het WK Jeugd
Pétanque. Hij kreeg de eervolle
uitnodiging van bondscoach
Toon van Alebeek. Tijdens het WK
wordt er in de zogenaamde ‘triplette’ vorm gespeeld: elk team
bestaat uit 3 spelers en iedere
speler heeft 2 ‘boules’. Er is toegestaan om spelers te wisselen.

STEMMEN VOOR ONDERNEMING
VAN HET JAAR 2015
Stem per categorie uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail
2. Dienstverlening/Zorg
3. Toerisme/Recreatie

Vissen

Vruchtbare pierwedstrijd
Het was een wedstrijd om van te dromen, afgelopen zon-

pier te vissen en begonnen ook te vangen.

ten meten. Daardoor kon hij zelf
bijna niet meer aan de slag. Ron
de Jong ging ook aan de binnenkant vissen en kwam even later
met een hele emmer vol vis, wijting en scharren, om te laten meten. De vis zat dus duidelijk aan
de binnenkant van de pier. De 3
uur durende wedstrijd liep ten
einde, en de Zandvoortse vissers
kwamen met emmers vis terug
naar huis. Na de wedstrijdkaarten
te hebben uitgerekend, hadden
9 man vis gevangen. Henk Bluijs
was de enige die met lege handen stond.

Binnenkant van de zuidpier

1e werd Fred Schilpzand met 469
cm vis, Ron de Jong was een goede tweede met 449 cm en Tom v.d.
Horst met 341 cm werd derde. De
pot voor de grootste vis ging naar
Rolf de Jong met een gul van 37
cm. Totaal werden 95 vissen gevangen met een totale lengte van
23,5 meter. Ook was de vangst zeer
divers: 71 wijtingen, 2 zeebaarzen,
16 scharren, 2 steenbolken, 3 gulletjes en 1 tong werden uit het
Noordzeewater gehaald.

dag op de zuidpier bij IJmuiden. Met 10 leden van Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) werd er ‘afgetrapt’. Rob Wind,
de winnaar van de vorige strandwedstrijd, begon direct
al goed met een wijtinkje. Tom v.d. Horst, Fred Schilpzand
en Martin Bakhoven stonden aan de binnenkant van de

Omdat het ook daar goed ging,
begonnen een aantal ZVZ leden,
mede omdat de zuidenwind wat
aan begon te trekken, daar ook te
vissen. Daar zat blijkbaar de vis.

Achter elkaar vingen ze wijting en
scharren. Al gauw werd er almaar
meer vis gevangen, de ene na de
andere werd naar wedstrijdleider
Jeff Devos gebracht om op te la-

Stemmen kan t/m 13 november via
ovhj@zandvoortsecourant.nl of via de Zandvoort App

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Afslankstudio Velserbroek
Auto Strijder / ASN
Vermaire Haarlem
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Bakker Bos
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brasserie ZiN
Broissois
Café Neuf
Circus Zandvoort
Creme Fresh
De Jager Interieur
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Eetcafé ‘t Sand
Gansner & Lotte
Genootschap Oud Zandvoort
Gouden Haan / VIB Events
Grand café XL
H. Willemse Elektrotechniek
Het Pakhuis
Huisartsenpraktijk Noord
B. van Bergen

Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Poelier Hans Ruardy
Rabbel Lunchroom
Renew Clinic
Richard Groente & Fruit
SKiP
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Stichting Speelgoedvijver
de lachende Kikker
Strandpaviljoen Ajuma
Tandprothese Zandvoort
Teus Vink Stroopwafels
Topshelf
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Venavo
Versslagerij Gerard van Twillert
Vishandel Blokhuis
Vishandel Jacob Dirk Ruizendaal
VVV Zandvoort
Zorgbalans
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Nieuw in Nederland! Verlies 5 kilo in 14 dagen
NAJAARSACTIE

SLANK, FIT & GEZOND
TIJDENS DE WINTER
ING

T
KOR

€ 50

atis
+ gr ct
u
prod

Geniet van een
korting van
op een kuur

Zonder dieet, zonder pillen, zonder jojo-effect!

€ 50
+ GRATIS

Gebruik het als een kuur, als een tussendoortje
of als je vaak noodgedwongen maaltijden
moet overslaan.

Osmosculpt product

Draagt bij tot een normaal
energieleverend metabolisme
Eén van de meest aangeboden afslankingstechnieken in
BeNeLux. De techniek is op basis van een
biomagnetische golflengte genaamd
E.L.F. of Extreme Low Frequency.
Uniek en gepatenteerd.
BodySculptor stimuleert de samentrekking
van gladde spieren, ongevoelige en niet merkbare
spiercontracties en dus kan je tijdens de
behandeling lekker relaxen en toch 650 kCal verbruiken.

ar maat 38
Van maat 42 na

•
Medische innovatie op basis van E.L.F.
•
Verlies 1 à 2 kledingmaten na 12 beurten
•
Stimuleer duurzaam de lipolyse
•
Gecombineerd met een aangename lymfedrainage
•
Gunstig ten aanzien van viscerale vetten, cholesterol,…
•
Verbruik 650 kCal per halfuur
www.bodysculptor-benelux.com

12 keer 30min.
zalig relaxen

- 6cm verlies
aan de taille

er!
2 maten klein
langs!
lijvend
om vrijb
KStatiestraat
39 2070 Zwijndrecht
Mob : 0476 50 25 96
Mail : bencini@live.be

- 650kCal
per sessie !

Kuur van
4 à 6 weken

Geen dieet maar gewone gezonde
‘dagelijkse kost’. In een kuurvorm
gebruik je nutriSculptor elke oneven
dag (dus dag 1, 3, 5 & 7) en elke even
dag (dag 2, 4 & 6) eet u gewone ‘dagelijkse kost’. Geen calorieen tellen, jouw
favoriete eten hoef je niet langer na te
laten. Dankzij de unieke formule van
NutriSculptor krijg je alle voedingselementen die het menselijke lichaam
nodig heeft en heb je absoluut geen
honger noch zin in zoets of hartigs.
Bovendien houd je de stofwisseling op
peil en vermijd je een jojo-effect.
Beschikbare smaken:

MICRODERMABRASIE
van € 79,95
voor de juBIlEuMpRIjS

€ 25,-

De behandeling is geschikt voor:
• alle huidtypen,
• rimpels, lever- en ouderdomsvlekken,
• comedonen, milia en acne,
• chirurgische littekens,
• lichte acne littekens,
• vergrote poriën en
• huidverkleuringen (hyperpigmentatie)

Bodyformerkuur

2 halen
n
1 betale

De Body Former M+

Een effectieve afslankmethode
waarbij u op de plaatsen afvalt
waar u dat wilt.
De behandelingen zijn gebaseerd op het principe van spierstimulatie en bindweefselversteviging, breekt vetdepots af en
verwijdert afvalstoffen.
Eén behandeling staat gelijk aan

is een speciale methode de meest populaire techniek voor huidverjonging vanwege haar eenvoud, effectiviteit en bijna
volledige afwezigheid van bijwerkingen.
In tegenstelling tot bepaalde chemische
peelings en laser behandelingen vereist
microdermabrasie geen narcose, plaatselijke injecties of verdoving.

Vrijdag 30 oktober 2015

OpEN DEuREN DAG
± 17 uur sporten en hiermee u
kunt al enkele centimeters kwijt
zijn.
•
•
•
•
•
•

Spieropbouw
lymfe drainage
Cellulitis behandeling
Spierversteviging
Borstversteviging
pijnbestrijding

van 11.00 tot 17.00 uur
* Gratis Intakegesprek t.w.v. € 25,* Gratis wegen
* Gratis proeverij
* Vele aanbiedingen en acties

Beauty
&
afslankstudio
velserBroek
Klompenmakerstraat 7, 1991 JJ Velserbroek Tel. 023-5490556 of 023-5386133
WWW.AFSLANKSTUDIOVELSERBROEK.NL
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Fitness

9

15

Rondje

Gratis training
met uitzicht
op zee

Spelletjestocht
langs kroegen
van Zandvoort

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Feest

18

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
023 792 00 36 - cremefresh.nl

Sport

Feest vanwege
60 jaar Huis
in de Duinen

Handbalsters
sterk in zaal
begonnen

oplage 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

144 vluchtelingen opgevangen in Korver Sporthal
Op dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat

Aankomst

Zandvoort 2 x 3 nachten maximaal 150 vluchtelingen in crisisopvang van onderdak

Dinsdagavond kwamen de
vluchtelingen aan bij de Korver
Sporthal. “Het zijn een groep
van op dit moment 144 mensen, inclusief circa 25 kinderen,
hoofdzakelijk uit Syrië maar ook
uit Eritrea die voor oorlogsgeweld hebben moeten vluchten en via Reeuwijk en daarna
Tubbergen naar Zandvoort
zijn gekomen. Ze zijn nu bijna 2 weken in Nederland. De
vluchtelingen kunnen zich
vrij bewegen maar hebben
wel te maken met huisregels,
waarvan er één zegt dat om
22.00 uur het licht in de sporthal uitgaat en men dan binnen
moet zijn”, zei burgemeester
Niek Meijer dinsdagmiddag tijdens een persbijeenkomst op
het raadhuis. Het is mogelijk
dat de 2 x 3 nachten ingevuld
worden door dezelfde groep
mensen maar ook is een eventuele tweede groep na de eerste 3
nachten mogelijk. Het is niet mogelijk om de periode te splitsen
waardoor er mogelijk volgende
week de tweede periode in zou
gaan. “Gezien het feit dat we niet
anders dan de Korver Sporthal
ter beschikking kunnen stellen,
kunnen we niet verder gaan dan
deze maximale 6 nachten. Het
moet namelijk wel maatschappelijk kunnen om de hal voor
langere periode hiervoor te gebruiken, aldus Meijer.

voorzien. De gemeente kreeg maandagochtend rond 11.30 uur het verzoek van het
COA en heeft daarna koortsachtig overleg gepleegd. “Het COA wil namelijk graag
zo snel mogelijk een antwoord terug hebben. Liefst binnen twee tot drie uur”, zegt
burgemeester Niek Meijer.

GRATIS (zonne)bril
of lenzen???
Check uw zorgpolis of
laat ons het doen!
Maak uw tegoed op voor
het eind van het jaar!
Sea optiek, zichtbaar beter!
Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

De vluchtelingen kwamen dinsdagavond even na acht uur met bussen aan bij de sporthal

“We hebben in korte tijd overleg gevoerd binnen het college hoe we op deze aanvraag
zouden kunnen reageren. We
voeren regionaal overleg over
deze zaken en de gemeente
Haarlemmermeer heeft al heel
veel voor het COA kunnen

betekenen. Wij vonden dat
Zandvoort een aanvraag positief zou moeten beantwoorden.
De situatie is heel erg nijpend.
We hebben met instanties als
VluchtelingenWerk Nederland,
het Rode Kruis, GGD, politie en
andere hulpverleningsinstanties

Gastvrij
ontvangen

Vervolg op pagina 3

Bouw & Schildersbedrijf

HET ALLERNIEUWSTE VAN SIEMATIC
nu bij Peter Trieling Keuken Design
Vernieuwend design, nieuwe materialen en nu leverbaar
in 1.950 verschillende kleuren! SieMatic staat voor tijdloze elegantie.

‘Gastvrijheid zit
gelukkig in het DNA
van heel veel
Zandvoorters’

overlegd. Ook het overleg met
het bestuur en de beheerder
van de Korver Sporthal, in feite
de enige crisisopvang van de
gemeente, en de exploitant van
het Sportcafé in de hal kende
een positieve uitkomst, waarna
we hebben besloten om voor de
periode van twee keer drie nachten maximaal 150 vluchtelingen,
hetgeen in verhouding is met de
Zandvoortse situatie, in de sporthal op te vangen”, aldus Meijer.

dinsdag t/m zaterdag geopend

Zondag, maandag en avonden op afspraak wanneer het u uitkomt!

STRAK
Voor STRAK werk belt u 06 52 89 04 52

Donderdag 12 november
komt de commissie voor welstand
en monumenten bijeen.
Zie pagina 12

Gemeente Zandvoort
Parallelweg 2 – 6 1948 NM Beverwijk | Woonboulevard Beverwijk | T 0251 21 35 98 |

www.ptkd.nl

1

Waterstanden

Hier uw advertentie?

06-2453 0167

In memoriam
Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Joyce van Loon
3 november 2014

NOVEMBER

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

3 november 2015

We missen je,
Liefs,
Jeffrey en Jordana van Loon
Jasper
Justin

5
6
7
8
9
10
11
12

HOOG

Laag

HOOG

Laag

HOOG

W

A
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E

R

05.54
07.15
08.25
09.25
10.04
10.44
11.15
11.44

10.34
12.07
13.00
13.45
14.26
14.55
15.25
15.58

00.30
01.25
01.59
02.38
03.09
03.41

18.04 2 3 1 5
19.25
20.46
21.46
22.24
23.00
23.15
23.55

Heimanstraat 2, 2041 BN Zandvoort

Joop van Soolingen

Voor uw blijk van medeleven ons betoond
na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

al 60 jaar
lid van

Eja van Nes - van Rijnsoever
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven,
bloemen en condoléances
waren voor ons een grote troost.
Joop, Annemieke, Michaël en Elly,
Eva en Marcel, Erik en Mineke, Bart,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Ook behandelingen aan huis mogelijk
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c • Openingstijden: ma-wo-vr 10 -13 uur
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-43497556

S.V. Zandvoort
Hoera!
Daar is ie dan
onze kleine man

Vanessa en Nils
gefeliciteerd met
jullie kleine boy
Paps en mams

Pluk de
mooiste bloemen
bij ons!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Burgerlijke stand
26 OKTOBER - 1 NOVEMBER 2015
Gehuwd:
Molenaar, Bram en: Oosterbroek, Chantal Vienna

Overleden:

Krol, Abraham Jan, geb. 1945
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De wijk Nieuw Noord heeft een nieuwe wijkagent gekregen. Olaf Mirande houdt sinds kort toezicht op dit gebied
waar hij werkt aan een veilige en leefbare wijk. Hij volgt
de eind vorig jaar plotseling overleden René Huisman op.

Vlnr. wijkagent Olaf Mirande, Leroy Budel (De Key) en Martijn Akkerman (klachtencoördinator)

Mirande is zijn werkzaamheden
als wijkagent met veel zin begonnen: “Als wijkagent ben ik
voornamelijk op mijn fiets in de
wijk te vinden. lk wil graag aanspreekbaar zijn voor de mensen in de wijk, want zij weten
als geen ander wat er speelt en
leeft hier in Nieuw Noord. Zij zijn
de ogen en oren van de politie.
Mijn missie is om samen met de
wijkbewoners en alle betrokken
organisaties de wijk veilig en
leefbaar te houden.”
Buurtbewoners kunnen met
structurele problemen en wijk
gerelateerde vragen bij hem terecht. “Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het team Kennemer
Kust, vanuit het bureau aan de
Hogeweg in Zandvoort. Ik ben
te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief,
red.). Wanneer ik niet aanwezig
ben, kunnen buurtbewoners
een bericht voor mij achterlaten”,
zegt Mirande. Bel voor spoedgevallen altijd met 112.

Wijziging spreekuur
Per oktober is het huidige spreekuur van de wijkagent in het
Pluspunt verdwenen. In plaats
daarvan werkt Mirande op afspraak. Als u hem wilt spreken, kan
dat op het politiebureau of bij u

thuis. Het zogenaamde ‘overlastspreekuur’, dat in Pluspunt plaatsvindt in de even weken van 15.00
tot 16.00 uur en samen wordt georganiseerd met woonstichting
De Key, Buurtbemiddeling en de
gemeente, blijft in zijn huidige
vorm wel bestaan.

Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk
voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de
aanpak van sociale problemen,
maar ook op zaken als overlast,
criminaliteit, milieu en verkeer. In
samenwerking met collega’s van
de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd, werkt de
wijkagent voortdurend aan het
verbeteren en vergroten van de
veiligheid in uw wijk of buurt. De
wijkagent onderhoudt contact
met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke
organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe
deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook
dan is informatie uit de buurt van
essentieel belang. Hebt u vragen,
tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem
dan gerust contact op met uw
wijkagent via het bovenstaande
telefoonnummer.

Cartoon - Hans van Pelt
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Informatiebijeenkomst
De beide informatiebijeenkomsten in de brandweerkazerne die
in allerijl waren georganiseerd,
werden slechts mondjesmaat
bezocht. De bijeenkomst in de
middag was met circa 80 mensen nog het drukst. De beide
bijeenkomsten verliepen zeer
rustig. De burgemeester vertelde
dat hij maandag veel en intensief contact heeft gehad met
zijn ambtsgenoot in Tubbergen
waar de groep vandaan komt.
Burgemeester Stegers van die
gemeente was vol lof over de
groep die naar Zandvoort is
gekomen: “Deze mensen zijn alleen maar bijzonder dankbaar
voor de geboden opvang.” De
geïnteresseerden konden zich
daarna via een aantal instanties
laten informeren.

Vrijwilligers
Nadat het nieuws maandag naar
buiten kwam, was het dinsdagochtend druk bij de Centrale
Balie in het raadhuis. Mensen

kwamen spontaan hun hulp
aanbieden om deze mensen op
te vangen. De gemeente heeft
Hilly Jansen als coördinator aangesteld om de hulp te stroomlijnen. Zij is bijzonder te spreken
over de bereidwilligheid die de
Zandvoorters tonen. “We hebben bijzonder veel aanmeldingen gekregen die we na inventarisatie in groepen gaan indelen”,
zei ze dinsdagmiddag.

Raadsvergadering
De raadsvergadering van dinsdagavond is door deze ontwikkelingen verschoven. De eerste behandeling van de Begroting 2016
en de Algemene Beschouwingen
van de politieke partijen was
woensdag, met een eventuele
overloop naar donderdag. De vergadering van donderdag, over de
gehele ambtelijke samenwerking
met de gemeente Haarlem, verhuist dan naar volgende week. Via
de website van de Zandvoortse
Courant houden wij u van deze
ontwikkeling op de hoogte.

Wennen aan nieuwe
rijrichting Grote Krocht
Maandag is een grote wens van de ondernemers op de
Grote Krocht in vervulling gegaan. Op verzoek van Ondernemersvereniging Zandvoort is de rijrichting in de drukke
winkelstraat omgedraaid. Voortaan moet men, om op de
Grote Krocht te komen, vanaf het kruispunt Grote Krocht/
Hogeweg de straat inrijden.

Voor sommige automobilisten was het nog even wennen

Een aantal jaren geleden is dit
ook gedaan maar toen werd na
ampele overwegingen de situatie weer teruggedraaid. Nu,
op verzoek van de winkeliers
en OVZ en na onderzoek onder
bewoners van het gebied, heeft
de raad besloten om voor een
periode van minimaal 2 jaar
de rijrichting om te draaien.
Het verkeer rijdt dus nu vanaf
de Haarlemmerstraat de Grote
Krocht in.
Natuurlijk waren er automobilisten die, de gewoonte getrouw, vanaf het Raadhuisplein
de Grote Krocht inreden. Maar

het waren er niet zoveel als in
het voorjaar toen de riolering
in de straat werd vervangen en
de rijrichting ook, tijdelijk, was
omgedraaid. Een ‘woud’ van verkeersborden maakte het toen allemaal zeer onoverzichtelijk. Nu
staan er een stuk minder borden,
maar het is volkomen duidelijk:
inrijden vanaf het Raadhuisplein
is verboden!
Volgens een aantal winkeliers
was het nog te vroeg om een reactie te geven over een mogelijk
meetbaar effect, dat komt later.
Over twee jaar wordt de nieuwe
situatie geëvalueerd.

Column

is het zover. Vorige week
schreef ik over de vluchtelingenopvang in Leek. Sinds
dinsdag is er ook bij ons een
crisisopvang. Een groep van
150 vluchtelingen komen naar
Zandvoort waar zij in de Korver
sporthal verblijven. Het is tijdelijk. Na een aantal dagen moeten deze mensen hun schamele
bezittingen inpakken en worden ze, als vee, weer naar een
andere plaats vervoerd.
Te triest voor woorden dat er
zo met mensen wordt gesold.
Maar nog erger zijn de ongenuanceerde commentaren die
op sociale media staan. Met
afschuw lees ik hoe sommigen
over de crisisopvang denken.
“Straks kunnen wij niet meer
voetballen en waar moeten
onze kinderen gaan gymmen?
Enne kan ik nog wel mijn hond
daar in de buurt uit laten want
stel dat?” Gelukkig zijn er ook
veel positieve reacties van
mensen die vrijwillig vluchtelingen helpen. Wat een kanjers!
Verder is er in Zandvoort veel
commotie over de sfeerverlichting die dit jaar niet wordt opgehangen. U weet wel de verlichte lampenkappen die om
de scheve lantaarnpalen worden geplaatst. De verlichting
hangt van november tot maart.
Eigenlijk net zo lang als het pas
ingevoerde winterparkeren.
Slechts 50 cent per uur! En dan
krijg je niet eens een gezellig
verlicht dorp erbij? Maar ja je
kan ondernemers nou eenmaal
niet verplichten om mee te betalen en de gemeenschap heeft
ook al € 40.000 gedokt voor
aanschaf van de verlichting.
Als ik het goed begrijp gaan de
jaarlijkse kosten naar het op- en
afhalen plus de opslag van de
ornamenten. Misschien een
idee om de versiering gewoon
te laten hangen dan zijn er
minder kosten? Of is dat te simpel gedacht? Dus worden het
donkere dagen voor de Kerst.
Hoewel? Zodra de Sint zijn hielen nog niet gelicht heeft, worden de kerstslangen en slingers
al aan de huizen opgehangen.
Een betere verlichting bestaat
er niet. En de sfeer die maken
we zelf erbij.
Laten we duimen dat alles
goed komt met de vluchtelingen en de verlichting.
Twee onderwerpen die totaal niet bij elkaar passen
maar wel veel gesprekstof
geven.

Nel Kerkman

Nieuwe wijkagent aan de
slag in Nieuw Noord
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Yves Berendse
&
Café De Klikspaan
danken de gemeente Zandvoort
en alle betrokkenen, Zandvoortse
winkeliers en omwonenden

De gezelligste cafés van Zandvoort
willen alle deelnemers
van “RONDJE DORP” bedanken
voor een geslaagde dag.

voor het mede mogelijk maken
van het onvergetelijke
release-evenement voor
Yves z’n nieuwe single:
“Droomvrouw”!

Café Koper
Café Buitenspel
Yanks saloon
Wapen van Zandvoort
Café Keur
Het Cafeetje
Café Laurel & Hardy
Chin Chin discotheek
Café Rene
Café Buddy’s
Café de Klikspaan
Rabbel

DANK U WEL!!

Evenementenagenda

 NOVEMBER  NOVEMBER 
6

Genootschapsavond - Theater De Krocht,

aanvang 20.00 uur

7&8 Nationaal 50+ Weekend - Diverse locaties
in Zandvoort

8

Jazz in Zandvoort - Humphrey Campbell in
theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

15 Culinair Rondje Zandvoort - Culinair proeven
incl. wijnen bij 8 restaurants.
12.00-17.00 uur

15 Classic concerts - Symfonie Orkest Haerlem.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

15 Intocht Sinterklaas - Aankomst strand
ca. 12.00 uur

15 Sinterklaas spektakel - Korver Sporthal,
aanvang 14.45 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Bedankt !!!!

Circus Zandvoort
GENOOTSCHAP OUD ZANDVOORT

“Genootschapsavond”
vrijdag 6 november • Theater De Krocht

Tuincentrum

Boudewijn Duivenvoorden en Fred Paap
zullen een presentatie houden met als titel:

VIOLEN

Stappen en uitgaan in de jaren ’50, ’60 en ’70

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93

Bestuur G.O.Z.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.
Entree gratis! Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur.

voor

Bioscoopprogramma
5 november t/m 11 november

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)
ZA/ZO/WO OM 13.30 & 15.30 UUR

SPECTRE
DO/ZO/MA/DI OM 20.00 U.
VRIJ / ZA OM 19.00 & 21.45 U.

FILMCLUB:
DHEEPAN
TAMILSTRIJDER VLUCHT NAAR PARIJS

na

WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling

DE CLUB VAN SINTERKLAAS &
DE VERDWENEN SCHOENTJES

Wil jij ook stralen tijdens de kerst?
Klaar met je vermoeide uiterlijk?
Genoeg van het volumeverlies in je gezicht?

Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zan dvoort
Alléén in november kost een pijnloze volumebehandeling met 2 ml.
Passage 9 – Tel. 023-5767488
hyaluronzuur òf 3 ml. Radiesse slechts €750,- (i.p.v. €950,-)
info@renewclinic.nl

www.renewclinic.nl

➔ 14 NOV
Cosmetisch arts
Els Vogelpoel

Hét APK keurstation

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Reparatie en onderhoud van alle merken

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
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Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

APK-KEURINGEN

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

➔ NED. PREMIERE 25 NOV

Colofon

Autobedrijf Zandvoort

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

THE GOOD DINOSAUR

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Kerkstraat 30 | 2042 JG Zandvoort
Tel. 5712106 | www.brossois.nl
Winkels: Haarlem Cronjé | Zandvoort | Utrecht

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Fit Circuit Zandvoort geopend
Afgelopen donderdag heeft wethouder Gert-Jan Bluijs
het hagelnieuwe Fit Circuit Zandvoort, in de Zeereep aan
de boulevard Barnaart, officieel in gebruik genomen. Er
zijn vooralsnog zes fitnesstoestellen geplaatst tussen het
Palace Hotel en post Piet Oud van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Met de komst van het Fit Circuit Zandvoort
wil de gemeente nog meer mensen duidelijk maken dat fit
zijn of worden binnen de gemeentegrenzen niet moeilijk
hoeft te zijn.

Marcel van Rhee (l.) begeleidt wethouder Bluijs bij een oefening

De wethouder voor Sport toonde, door het maken van een aantal ‘sit-ups’, dat hij best wel fit is.
“Ik loop een keer in de week hard
over ongeveer 12 kilometer en
heb dus de nodige conditie”, verklaarde Bluijs.

Het idee van gratis fitnesstoestellen op de boulevard is begonnen tijdens een overleg over de
‘Entree van Zandvoort’. Het project is direct opgepakt door een
aantal initiatiefnemers, waaronder Marcel van Rhee.

Door maximale samenwerking
van bewoners, ondernemers en
overheden is er nu al een prachtig resultaat op de boulevard.
“Zo kan iedereen genieten van
de unieke ervaring om met een
prachtig uitzicht over strand
en zee te werken aan de gezondheid. Ook onze badgasten
kunnen hun oefeningen van
thuis hier voortzetten”, aldus de
wethouder. Binnenkort worden
bij iedere oefening nog borden
geplaatst met pictogrammen
over wat er met het toestel gedaan kan of moet worden. “Dat
zijn internationale begrippen”,
aldus Ruud Willigers van de gemeente.
Marcel van Rhee wil graag
komen tot een uitbreiding naar
12 toestellen. “Er zijn nu zes fitnestoestellen en wat zou het
mooi zijn om dit verder uit te
breiden. Ik roep mensen op
die bijvoorbeeld een fitnesstoestel willen adopteren”, was
zijn oproep naar sponsoren. Het
Fit Circuit Zandvoort dat er nu
staat, is mede mogelijk gemaakt
door Sportcentrum Kenamju, de
VVV Zandvoort, ondernemers
van Zandvoort, de provincie
Noord-Holland en de gemeente
Zandvoort. Een mooi initiatief
en goed voor Zandvoort, haar
inwoners en haar gasten.

Zanger Yves Berendse presenteerde zijn
tweede single in de Haltestraat
Wie kent hem tegenwoordig niet? Yves Berendse was in
een keer ‘booming business’ na de doop van zijn allereerste single op het strand van Bloemendaal. Het werd een
regelrecht hit! De tekstschrijvers zijn na dit succes weer
voor hun computers gaan zitten en hebben een tweede,
in potentie misschien nog wel beter, nummer geschreven:
Droomvrouw. De hit in potentie werd vorige week woensdagavond in een uitverkochte feesttent in de Haltestraat
bij café de Klispaan, ten doop gehouden.

Yves Berendse

De entreekaarten waren al snel
uitverkocht. 400 fans van het
Zandvoortse talent hadden er
een kunnen scoren en de tent
was dan ook helemaal vol. In de
Klikspaan begon de zegetocht
van Berendse toen hij op zijn

18e verjaardag er een aantal liedjes zong. Om iets terug te doen
werd de release bij de Klikspaan
georganiseerd.
“Ik wilde die presentatie graag in
Zandvoort doen en uiteraard bij

de Klikspaan. Peter en Daniëlle
Praats van de Klikspaan hebben
daarin veel voor ons kunnen
betekenen. Ook de gemeente
Zandvoort heeft alles uit de kast
gehaald om ons te faciliteren en
daar ben ik heel dankbaar voor”,
aldus een stralende Berendse.
Tekstschrijvers Peter van Asten
en Jeroen Englebert, die ook als
producer hieraan meewerkte,
hebben er echt een geweldig
nummer van gemaakt. Berendse
werd tijdens de opnames gesteund door de achtergrondzangeressen van René Froger, The
Frogettes, en daar is hij maar wat
trots op. Een van de dames was
aanwezig, haar collega lag ziek
in bed, om hem de eerste single
te overhandigen.
Het nummer werkt goed door
want als je het een keer of twee
gehoord hebt, is het niet meer uit
je hoofd te krijgen. Droomvrouw
is voor slechts € 0,99 te downloaden via iTunes, Spotify en alle andere bekende downloadportals.
Haal hem snel in huis en geniet
van Yves Berendse!

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Nieuwe schoolramen

De ramen van de scholen in het
LDC gebouw, die voorzien zijn
van speciaal glas, zijn na anderhalf jaar eindelijk gerepareerd.
Omdat de ramen kostbaar waren had de verhuurder van het
schoolgebouw, de gemeente,
een klein conflict met de verzekering en met de architect
van het gebouw. De tijdelijke
planken, die maandenlang het
schoolplein ontsierden, zijn
in de herfstvakantie eindelijk
van de ramen gehaald. De kapotte ramen zijn vervangen
en als extra beveiliging zijn er
stenen ’bumpers’ in de grond
gemonteerd, om botsingen
met speelattributen tegen het
glaswerk te voorkomen. Helaas
blijkt bij de Mariaschool het
eerste raam alweer gesneuveld
te zijn…

Babbelwagen

Auto gewonnen
Donderdagavond 29 oktober
is in Holland Casino Zandvoort
een Volkswagen up! verloot. De
notaris trok het winnende lot uit
600 deelnemers. De gelukkige
winnaar is de 27- jarige Lesly
Duijshart uit Hoofddorp. De winnaar, die tijdens de trekking aan
een pokertafel zat, vroeg nog
aan de croupier “Als ik de auto
win, mag ik dan zomaar van tafel
weglopen tijdens het spel?” De
croupier antwoorde daarop “Als
u de auto wint dan mag u niet
alleen van tafel, dan mag u het
podium op.” En zo geschiedde.

Sam’s kledingactie
Op 6 en 7 november vindt de
halfjaarlijkse kledinginzameling
plaats van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood. Helpt u
weer mee door uw kasten door
te lopen op goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel? De opbrengst van
de ingezamelde kleding gaat
naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen
in Nood. Bij voorkeur aanbieden
in stevige, gesloten plastic zakken. De inzameling vindt vrijdag 6 november rond 18.00 uur
plaats in Huis in de Duinen, Huize
Bodaan en de hal van het HIK en
tussen 19.00 en 20.00 uur bij de
St. Agathakerk, Grote Krocht.
Tevens vindt in deze kerk zaterdag 7 november tussen 10.00 en
12.00 uur een inzameling plaats.

Toon Hermansgroep

Hoewel het nog lang geen 19
december is, moet je er wel bijtijds bij zijn om een kaart te bemachtigen voor de digitale presentatie van de Babbelwagen.
Op 19 december is er in hotel
Faber Kostverlorenstraat 15
een presentatie over het visloperspad en een rondje dorp.
De voorstelling is alleen toegankelijk met een entreebewijs à € 5 p.p. De kaarten zijn
verkrijgbaar bij Marcel Meijer
tel. 06-13837000 of via info@
babbelwagen.nl

De Toon Hermansgroep is een
steungroep voor mensen die
te maken hebben (gehad) met
kanker. Hier kan men ervaringen
uitwisselen over alles rond deze
ingrijpende ziekte. De groep
komt elke 2e vrijdag van de
maand bij elkaar van 10.30 tot
12.00 uur in de Theo Hilbers zaal
van Steunpunt OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55. Op 13 november aanstaande komt psychologe Mira Reus langs om met de
groep in gesprek te gaan over
hun vraag: hoe ga ik om met
de verwerking van de diagnose
kanker in mijn leven? Iedereen is
van harte welkom om hierbij aan
te schuiven. Opgave vooraf is
prettig maar niet noodzakelijk. U
kunt zich opgeven via telefoonnummer 5740355 of via info@
ookzandvoort.nl Deelname en
ook de koffie of thee zijn gratis.
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Op zondag 8 november
een proeverij van onze
nieuwe kaart (6-gangen)
met live
optreden van
Yves Berendse

Zondag 8 november 2015
Aanvang 14.30 uur

Humphrey Campbell, zang
Karel Boehlee, piano
Eric Timmermans, bas
Roy Dackus, slagwerk

Elke woensdagavond:

Onbeperkt slibtong
voor €1,- per stuk

€ 37.50 p.p.
Brasserie ZiN - Haltestraat 26
023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

Entree € 15,- | Theater De Krocht

Grand Café XL Zandvoort

Eerste bestelling twee slibtongen met
eenmalig friet en salade geserveerd
Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

mmx
ITALIAN RESTAURANT

authentieke huisgemaakte

Doe mee!
Originele Italiaanse keuken,
pasta, vlees, vis en natuurlijk onze
overheerlijke pizza.
Wij heten u van harte welkom bij
MMX!

Aan de 1e Wijn- & spijswandeling van Zandvoort.
Bij elk restaurant krijgt u een gerechtje
en een bijpassende wijn.

13 november t/m 6 december
Reserveren aanbevolen!
maandag en dinsdag is de Tapas keuken gesloten

Dit jaar is MMX een van de genomineerden
voor Onderneming van het jaar 2015.
Haltestraat

13 Zandvoort T: 023 57 17 523

Center Parcs Park Zandvoort
Van 4 t/m 12 november is onze sauna gesloten
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.
Daarnaast voeren wij van 9 tot 13 november onderhoud
uit aan het buitenbad, kinderbad en de whirlpool.
In deze periode zijn deze baden buiten gebruik.

Hier zijn we
trots op!
Onze Zandvoortse
Thuiszorg Buurtteams
en Ontmoetingscentrum
Zandstroom zijn samen
genomineerd voor
‘Onderneming van
het jaar 2015’.

Zandvoort nomineert
Buurtteams en
Ontmoetingscentrum

Center Parcs Park Zandvoort
Vondellaan 60, 2041 BE Zandvoort
Tel.: 023 - 57 20 000 of kijk op:
www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

I N T E R I E U R

We zijn ontzettend trots dat zij
een van de drie genomineerden
zijn binnen de categorie Dienstverlening/Zorg.
Stemmen kan tot 13 november op
www.beachpromotion.nl/Ondernemersgala-2015

of via het stemformulier in deze krant.

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
6

DeJagerInterieur_AdvertentieZandvoortseCourant_Outl_DEF.indd 1

17-10-15 14:29

Zandvoortse Courant • NUMMER 45 • 05 NOVEMBER 2015

Sfeervol film kijken in de open lucht
Het idee van een drive in bioscoop ontstond bij het thema van de maand oktober. “Oktober is de wildmaand”,
zei VVV-directeur Lana Lemmens. Het team van de Zandvoortse VVV bedacht een avond waar mensen met de
auto een film konden bekijken. ‘Wild! Cinema Experience’
was een beleving, zoals men die ook in de VS in de hoogtij
dagen van de ‘drive in’ bioscopen kende.

Film kijken vanuit de auto

“Het was de eerste keer dat we
dit deden. In het wild een film kij
ken”, zei Lemmens voorafgaand
aan de filmavond, waarbij de
bezoekers vanuit de eigen auto
naar twee films konden kijken.
De eerste film, Fast and Furious
7, paste bij het thema, maar ze
ker ook bij de omgeving. Met
deze snelle actiefilm was de link

gauw gelegd met Circuit Park
Zandvoort, die het parkeer
terrein naast de BMW Driving
Experience van Slotemaker be
schikbaar stelde voor dit evene
ment.
“We hebben alle delen van ‘Fast
and Furious’ gezien”, vertelden
twee jonge bezoekers in een

Toyota Aygo. De jonge bestuur
der zelf had alleen niet zijn oor
spronkelijke auto bij zich. “Dat is
een Toyota Paseo, die wel bij de
‘Fast and Furious’ past”, volgens
de bestuurder. Een Zandvoortse
bezoeker werd verrast. “Mijn
vrouw bleek stiekem kaartjes
te hebben besteld”, vertelde
hij. De twee verwachtten dat
het spektakel zich afspeelde
achter de hoofdtribune van het
Zandvoortse circuit. “Voor ons is
het puur om de ervaring, dit is
toch geweldig om een keer mee
te maken!”, aldus het tweetal.
De ‘Wild! Cinema Experience’
bleek een project te zijn, waar
voor de stroom werd geleverd
door Circuit Park Zandvoort
en waarin Holland Casino
Zandvoort een flinke onder
steunende rol had. Ook scouting
Stella Maris/Sint Willibrordus
werkte mee. Het was ook de
avond van Halloween en er wa
ren behoorlijk wat verwijzingen
naar dat feest, waarbij de leden
van de scoutinggroep daar ui
ting aan gaven. Dat gebeurde
vooral bij de tweede film van de
avond, World War Z met Brad Pitt
in de hoofdrol. Met deze laatste
film kwam ook nog eens de ver
binding om ‘in het wild’ naar de
film te kijken.

Komend weekend weer drukte
verwacht tijdens Nationaal 50+ Weekend
Zaterdag 7 en zondag 8 november bruist Zandvoort weer van de activiteiten die gericht
zijn op actieve 50plussers. Zandvoort zal tijdens het Nationaal 50+ Weekend weer over-

Nieuwe verassingen op
Natuurbrug Zandpoort
Uit tellingen blijkt dat opnieuw tientallen diersoorten
dankbaar gebruik maken van Natuurbrug Zandpoort
om de drukke Zandvoortselaan over te steken. Recente
nieuwkomers zijn de rugstreeppad, zandhagedis, kleine
watersalamander en bastaardzandloopkever.

Zandhagedis | Foto: AWD

Ook de argusvlinder is dit jaar ge
zien, een vlinder die in Nederland
sterk onder druk staat. Om de
brug nog aantrekkelijker te ma
ken voor kleine dieren, zullen
dit najaar stobben van bomen
neergelegd worden. Daarmee is
er meer dekking voor reptielen,
amfibieën en kleine zoogdieren
als muizen en wezels. Verwacht

wordt dat hiermee nog ontbre
kende gewenste soorten over de
brug komen. Dit wordt gevolgd
met speciale camera’s. Vooraf zijn
er 22 diersoorten benoemd die
zeer gewenst zijn, sneller dan
verwacht zijn hiervan al maar
liefst 13 regelmatig gezien. Dat
aantal zal toenemen nu de be
groeiing zich verder ontwikkelt.

Onderneming van het Jaar 2015
Nog een week om te stemmen!
U kunt tot 13 november uw stem uitbrengen.
Gemeente Zandvoort

spoeld worden door mensen van boven de vijftig.

Stemformulier verkiezing
Onderneming van het Jaar 2015
Categorie 1
Horeca/Retail

Categorie 2
Dienstverlening/Zorg

❏

❏

❏
❏

De ondernemers organiseren
een hele rij lekkere, spannende,

actieve en creatieve activiteiten
en workshops. Daarbij komt dat
bij een groot aantal winkels,
restaurants en cafés de deel
nemers kunnen genieten van
leuke kortingsacties. Op www.
nationale50plusdag.nl staat een
overzicht van alle activiteiten en
acties die dit weekend plaats zul
len vinden.
Wat te denken van gratis wan
delingen met gids over Circuit
Park Zandvoort of door de oude

Shanna’s
Shoe Repair & Leather wear

❏
kern van Zandvoort. Er worden
diverse beauty behandelin
gen aangeboden en bezoe
kers kunnen een kijkje nemen
bij de buren van de sterren
wacht Copernicus in Overveen.
Voor sommige activiteiten
dient u zich van te voren aan te
melden, zorg dus dat u er snel
bij bent! Bij VVV Zandvoort ligt
voor iedere deelnemer een
gratis goodie bag vol met kor
tingsbonnen en cadeautjes te
wachten.

❏
❏

❏
❏

PlaZand
Strandpaviljoen 17

Categorie 3
Toerisme/Recreatie

Het is ieder jaar weer een drukte van jewelste voor de deur van de VVV

Voor de 5e keer wordt dit week
end door de VVV Zandvoort
georganiseerd en het evene
ment trekt heel veel bezoekers
naar onze woonplaats. Ook
Zandvoorters kunnen zich uiter
aard aanmelden voor alles wat
door de organisatie wordt aan
geboden. De Zandvoortse on
dernemers die eraan deelnemen,
staan er helemaal klaar voor!

MMX
Italian restaurant & Tapas bistro

Scuba Republic
Dive resort & Training facility

Zilt @ Sea

Beauty Beach Club
Beauty en Wellness

Mind Your Step
Personal lifestyle coaching

Zorgbalans
Thuiszorg buurtteams &
Ontmoetingscentrum
Zandstroom

De verkiezing wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Fietsverhuur en (veel) meer

The Spot
Watersport centrum

Naam van de inzender:

..............................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................
Postcode: ....................................Tel.: .....................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Handtekening: ......................................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 13 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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Compliment aan alle mantelzorgers
Een geliefde verzorgen, misschien wel iedere dag
Is voor velen heel gewoon maar verdient veel ontzag
Of het gaat om een partner, ouder of ander dierbaar persoon
Voor u is deze verzorging heel gewoon
Maar eigenlijk is het heel bijzonder wat u doet
Met uw toegewijde zorg doet u zoveel goed
Dag en nacht klaar staan, leuke dingen opgeven
En met psychische druk leren leven
Dat verdient een groot compliment
We zijn blij dat u er bent!

15
0
2
r
e
b
m
ve
o
n
Dag van de mantelzorg 10
info@amie.nl
www.amie.nl

BEDRIJVENGIDS pagina
Voor een joet zit je elke donderdag
bij Café Neuf goed !
“ Biefstuk Joetje “
Ierse biefstuk met bearnaisesaus
Vlaamse frieten & salade € 10,00
Check onze weekend Daily’s € 9,50
op www.cafeneuf.nl
Reserveren 0235713722

Nieuw bij Daandasana Yoga
Bepaal zelf wanneer je komt:
5X PER MAAND
VOOR SLECHTS € 59
SCHRIJF JE VOOR 30 NOVEMBER IN EN ONTVANG TOT
€ 100 KORTING OP JE ABONNEMENT**
** VRAAG NAAR DE VOORWAARDE

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

OUDE GOUDSE KAAS

* 52 weken Natuurgerijpte kaas van ...CONO!

NU 500 gram van 8,49 voor maar 6,98

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Rondje Dorp weer bijzonder geslaagd
Het inmiddels alom bekende Rondje Dorp is afgelopen
zondag voor de tiende keer georganiseerd. Twaalf Zandvoortse cafés hebben eraan deelgenomen die in totaal
maar liefst 211 deelnemers op de been brachten. Zelfs
het weer werkte aan deze bijzonder geslaagd verlopen
jubileum editie mee!

Balanceren op een grote bal

Rondje Dorp is er om cafébezoekers kennis te laten maken

met andere cafés en samen
daardoor een hele leuke dag te

hebben. Ieder café organiseert
een leuke opdracht die door de
deelnemers uitgevoerd moet
worden en dat kan heel divers
zijn, zo bleek ook weer afgelopen
zondag.
Ook krijgen de deelnemers in
ieder café een hapje; de drankjes zijn voor eigen rekening. Een
aantal uitgaansgelegenheden
had originele ‘doe-dingen’ verzonnen. Zo moest men in het
Wapen van Zandvoort zoveel
mogelijk woorden uit gekregen
letters maken, elders moest men
‘paaldansen’, op een hele grote
luchtballon balanceren, en ballen door gaten in een ‘muur’
schieten. Een bijzonder geslaagd
evenement dat speciaal op de
eigen bevolking is gericht, met
een heel hoog ons-kent-ons
gehalte dus.

Het was folkmuziek
dat de boventoon voerde in De Krocht
Voor liefhebbers van de traditionele Engelstalige
muziek, kortweg folk genoemd, was het een prima weekend in theater De Krocht. Vrijdag kon van de internationale groep Hazel Bell genoten worden en maandagavond
gaf daar de Ierse band The Fureys een concert. Beide
optredens zorgden voor een volle grote zaal met pure
liefhebbers.

Hazal Bell

Hazel Bell is de groep van de
in Zandvoort wonende Duitser
Michael Knubbe en speelt originele Amerikaanse muziek. En
Zandvoort had een primeur:
het was het eerste optreden
van de internationale band in
Nederland. Mooie harmonieuze stemmen in ‘close harmony’
van Knubbe en Leoni Schmitz.
Het 5e Americana Roots, Folk
en Bluesconcert klonk als een
spreekwoordelijk klok en de
bezoekers konden het hogelijk
waarderen. Mede-organisator
Roy van Buuringen beloofde
aan het einde van de avond
dat op 20 mei een nieuwe
editie zal worden georganiseerd.

The Fureys
Maandagavond was dan eindelijk het langverwachte concert
van de Ierse band The Fureys. De
groep had al eerder in Zandvoort

The Fureys

opgetreden en zou dat vorig
jaar weer doen. Toen was echter een van de bandleden door
lichamelijke ongemakken niet
in staat om te komen en werd
het concert afgeblazen. Nu ging
het dus wel door en hoe! De
Krocht was tjokvol met overwegend hondstrouwe fans en die
zorgden voor een perfecte sfeer
bij de oh zo mooie traditionele
Ierse muziek. Meezingend, klappen en met de voeten stampend
deden ze de Ieren eer aan. Vooral
de Ierse tongval doet iets extra’s
met deze muziek. Het was oprecht genieten. In het voorprogramma speelde ‘The Young
Folk’, een groep met jonge, beginnende muzikanten. Zij hebben een repertoire dat zich het
meest met de muziek van Simon
& Garfunkel laat vergelijken; zelfs
de stemmen komen overeen.
Mooie en gevoelige Ierse ‘balads’
leverde dat op. Het werd kortom
een concert waar menigeen veel
plezier aan beleefd heeft en er
wordt reikhalzend uitgekeken
naar een mogelijk nieuwe editie
volgend jaar.

Niet alle meters klaar
voor winterparkeren
Het feit dat het zogenoemde winterparkeren afgelopen
zondag van kracht werd, is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Een behoorlijk aantal parkeerautomaten in Zandvoort was nog niet ingesteld op het nieuwe tarief van
€ 0,50 per uur in plaats van € 2,20 per uur.
Veel parkeerders wisten niet waar
ze nu aan toe waren. Was er nu
wel of geen winterparkeren van
start gegaan? De politie bemoeide zich er niet mee en handhaving was, voor meer informatie,
in geen velden of wegen te bespeuren.
De gemeente weet ondertussen
van het probleem. Volgens de
woordvoerder van de gemeente
zijn een aantal parkeerautomaten verouderd en blijken die niet
centraal, snel en goed ingesteld
te kunnen worden. “De oude
parkeerautomaten, 79 stuks in
totaal, worden deze maand ver-

vangen. Een groot aantal van
deze oude automaten heeft het
nieuwe tarief niet overgenomen.
De gemeente is bezig om deze
automaten handmatig te blokkeren. Hierdoor zal men soms
verder moeten lopen om bij een
goede automaat te kunnen betalen want betaald moet er worden.
Eind van deze maand is alles naar
verwachting weer in werking en
goed afgesteld. Indien u denkt
het verkeerde bedrag betaald
te hebben, kunt u het teveel betaalde bedrag terug vorderen en
krijgt u het gerestitueerd. Dat kan
alleen na overlegging van een betaalbewijs (parkeerbonnetje).

Didi en Meneer Wim
zijn museumwaardig!
Het Museumpodium was zondag vrijgemaakt voor de eeneiige tweeling Didi V.S.O.P. en Meneer Wim oftewel Dick
Hoezee en Wim Peters, twee Zandvoorters die nog altijd
kleur aan het dorp geven. Samen brachten ze een Las Vegasshow vol kolderieke acts. Hoezee leefde zich uit in zijn
bekende clownsrol en Peters, gekleed als een echte ‘Dikke
Deur’ (bekend van Pipo de Clown) was zijn ideale aangever.

Wim en Didi | Foto: Rob Bossink

Eigenlijk zou Hoezee het optreden in het museum alleen doen,
aangezien zijn vaste maatje
Henk Jansen even niet kon. Maar
Peters, met wie Dick regelmatig
optreedt in diens theatertje aan
de Zeedijk in Amsterdam, vond
het leuk hem hier in het museum
bij te staan. En samen maakten ze
er als Didi V.S.O.P. en Meneer Wim
een heerlijke middag van, waarbij
Didi zijn V.S.O.P. (Very Superieur
Old Pale) helemaal waarmaakte.

Wim assisteerde daarbij waar hij
kon. Vooral de act met de hond,
die vastgeketend aan een zware
ketting als Houdini uit een koffer moest ontsnappen, vielen in
de smaak bij het publiek, net als
zijn muzikale nummer met koeienbellen. Jammer toch dat ook
nu de zaal niet vol zat. Didi kon
er de humor wel van inzien door
te verklaren dat de wegblijvers
veel gemist hadden. En zo was
het ook!

Het publiek zag Didi in de weer
met ballonnen, muziekinstrumenten, Brigitte Bardot en veel
dieren, van kippen tot ijsberen
(helaas geen echte!). Meneer

Dick Hoezee had ook nog een
primeurtje te melden en dat
was dat hij in februari weer gaat
optreden met Henk Jansen. Iets
om nu al naar uit te kijken.
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Zandkorrels
Hulp Sinterklaas
Michiel Drommel heeft
nog wat tijd vrij voor
enkele huisbezoeken!
Sint en Piet bij u thuis?
Bel 06-19427070 of mail
naar info@onair-events.nl
....................................................
CURSUS DUTCH DESIGN
door kunsthistorica
Liselot de Jong
Zandvoort
12, 19 en 26 november
Interesse? S.v.p.
aanmelden via:
www.kunstinvorm.nl
06-48443623
....................................................
Vrijdag 13 november
voedingsworkshop
door Annette ter Heijden
bij Beautybeachclub,
Burg. Engelbertsstraat 96.
Thema:
Voeding, darmen en
diabetes.
Tevens presentatie
kennis-kookboek
“ProefjeRoots”, inclusief
informatie over Aloe Vera.
Aanvang 19.30 uur,
entree € 7,50.
Tel 57 165 11 of mail
info@gezondheidaanzee.nl
....................................................
Hoera,
9 november
wordt onze kanjer
Jan Smits 60 jaar!
Nog veel jaren erbij!
Kus Jannie, Pris, Max,
mam en de familie

Michiel Drommel
voor ons ben jij de
ZANDVOORTER
VAN HET JAAR!!
Bewoners van het
Huis in de Duinen
....................................................
Michiel Drommel
bedankt voor de
gezellige week!
Medewerkers van
het restaurant in het
Huis in de Duinen
....................................................
Oproep:
wie heeft er ca. 2 jaar
geleden in de omgeving
Helmersstraat een
zwarte Chinese
side-table
bij het grofvuil
meegenomen?
Per ongeluk weggegooid
door iemand.
Emotionele waarde.
Reacties: 06-52006227
+ vergoeding
....................................................
Hulp nodig met
uw computer?
PC-laptop-tablet
Advies, storing verhelpen
of training aan huis.
Bel 06-22802320
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750

Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 160 per maand
06-53256274
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of
op www.amsterdamaanzee.amsterdam en
blijf op de hoogte
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
...................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond het
huis! Schilderwerk,
stucadoren, timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten en/of ingegroeide
nagels gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en
onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................

Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................

Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of
op www.amsterdamaanzee.amsterdam en
blijf op de hoogte
....................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven, vaste
instructeur, innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 /
06-30681325
Elke week ander weekmenu voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

STUCADOOR
HEEFT TIJD OVER
Vanaf 8,- p.m.2
Ook schilderwerk mogelijk
Telefoon 06-270 487 39 (Jan)

Poelier
Hans Ruardy
Uw specialist in wild.
O.a. vers verkrijgbaar:
• Hele hazen • hazenbouten • hazenruggen
• wild konijn • wilde eend
• wilde eendenborstfilet
• struisvogelbiefstuk • hertenhaasbiefstuk
• hertensucade etc.
Iedere woensdag op de weekmarkt

Digitale Fotoboeken

(Digitale) fotoboeken, je ziet ze en denkt: prachtig,
dat zou ik ook willen! Maar het ontbreekt je aan tijd,
zin of kunnen. Herkenbaar?
Op aanvraag ontwerp ik
met bijzondere bedrevenheid
een digitaal, creatief fotoboek
voor jou. Of bied ik wenselijke
hulp bij het zelf maken ervan
tijdens een workshop.
Aan jou de keus!

www.mandyschoorl.nl
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Cursus Dutch Design
bij Kunst in Vorm

Komende zondag 8 november staat Humphrey Campbell

Het nieuwe winterseizoen gaat voor kunstliefhebbers van

centraal tijdens het Jazz in Zandvoort-concert in theater

start met ‘Anders kijken naar kunst’ met drs. Liselot de

De Krocht. De Nederlandse zanger behoort tot de abso-

Jong, voormalig conservator Bonnefantenmuseum Maas-

lute top van de vaderlandse muziekwereld.

tricht. Het thema van de nieuwe cursus is Dutch Design.
Er wordt gekeken naar wat het werk van de jonge Nederlandse ontwerpers zo bijzonder maakt.

Humphrey Campbell

In de jaren ’80 studeerde hij aan
het Hilversums Conservatorium,
waarna hij daar als docent werd
aangesteld. In 1989 werkte hij
mee aan de musical ‘A Night at
the Cotton Club’, samen met
onder anderen de zangeressen
Ruth Jacott, Denise Jannah en
Madeline Bell. In 1992 vertegenwoordigde hij Nederland tijdens
het Eurovisie Songfestival, later
ontwikkelt hij zich meer als producer, onder andere voor Ruth
Jacott. Hij wordt zondag begeleid door Karel Boehlee (piano),
Eric Timmermans (contrabas ) en

slagwerker Roy Dackus.
Pianist Karel Boehlee studeerde
cum laude af aan het conservatorium en was jarenlang de vaste
begeleider van Toots Thielemans.
Ook Roy Dackus studeerde
cum laude af en maakte naam
met onder andere het Toon
Roos Kwartet. Hij speelde verder met Art Farmer, Ernie Watts,
Bob Malach, Jan Akkerman en
Trijntje Oosterhuis. Het concert
in theater De Krocht begint om
14.30 uur en de entree bedraagt
€ 15.

Nederland kent een rijke ontwerptraditie. In 1993 ontstond
het nieuwe Dutch Design. De
ontwerpers Gijs Bakker en
Renny Ramakers brachten dit
nieuwe fenomeen op de meubelbeurs in Milaan onder de
aandacht van het internationale publiek. Opvallend is dat
zij probeerden zich rekenschap
te geven van de effecten van
hun producten op mens en
milieu. In korte tijd veroverde
deze nieuwe generatie de wereld met hun humor en origineel materiaalgebruik. De
Nederlandse industrie hield
zich echter afzijdig en het doorslaggevende succes van Droog
Design is dan ook vooral te danken aan buitenlandse, merendeels Italiaanse producenten.
Zo is bijvoorbeeld Marcel
Wanders inmiddels een ware
hype geworden.

vloeden elkaar sinds vele decennia. Aan dit verschijnsel is nog
weinig aandacht besteed. In de
cursus wordt niet alleen Droog
Design in de context van de
Nederlandse ontwerpgeschiedenis geplaatst (De Stijl en het
modernisme), maar wordt ook
de wisselwerking tussen beide
landen belicht.
De drie lessen worden gegeven
op 12, 19 en 26 november van
20.00 tot 21.45 uur bij Beachclub
No. 5, Boulevard Paulus Loot.
De kosten zijn € 50 p.p. (incl.
koffie of thee in de pauze).
Aanmelden via Liselot de Jong,
tel. 06-48443623 of per e-mail:
kunstinvorm.ldj@gmail.com.

Nederland en Italië, de twee
designlanden bij uitstek, beïn-

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

1ste steen aan de Kosterstraat nr. 4

: Kosterstraat 4
: EERSTE STEEN GELEGD DOOR
GERRIE H. V.D. EIJKEN
OUD 8 JAAR
Maker
: Onbekend
Datum onthulling : 22 april 1938
Bijzonderheden : Het woonhuis nummer 4 aan de Kosterstraat was
verbonden aan het pand café Oomstee van Kerkstraat 11.
Locatie
Tekst

Woonhuis nummer 4

Café Oomstee
Via een oproep in de rubriek
oog en oor van de Zandvoortse
Courant ontvingen wij meer informatie met betrekking tot de
1ste steen van de Kosterstraat.
Met dank aan J. van der Eijken
en G. Schweinsbergen, zij reageerden direct.
Jan v.d. Eijken is de zoon van
de destijds 8-jarige Gerrie
die naast de voordeur aan de
Kosterstraat 4 de eerste steen
heeft ingemetseld. Jan attendeerde ons erop dat zijn vader
geen 3 maar 8 jaar was. De
steen is door de tand des tijds
aardig versleten en vrijwel onleesbaar. Jan vertelde dat het

pand van de stiefvader van
Ger v.d. Eijken (1930-2003),
Piet Oomstee was. Later is het
café voortgezet door Grietje
Schweinsbergen en Henk
Baars. G. Schweinsbergen vertelde dat Gerrie de kleinzoon
was van Piet Oomstee en mw.
Oomstee-Ogier. Café Oomstee
is door Piet Oomstee opgericht
en later voortgezet door Grietje
Schweinsbergen en Henk Baars.
Het woonhuis aan de Kosterstraat was verbonden met de
Kerkstraat 11 waar toen café
Oomstee in was gevestigd
en nu Play-in (zie foto van de
Kerkstraat). Ger v.d. Eijken

was getrouwd met Addie
Koper, dochter van de bekende Zandvoorter Jan Koper
(foxie moogo). In de jaren ’50
had Ger v.d. Eijken het café

De Kroon in de Stationsstraat,
het latere Woutje. In de jaren
’90 was Ger mede-organisator
van de verzamelbeurs in het
Gemeenschapshuis.

Column

Omkoopbaar
“Politie in Brabant in diskrediet
door blunders”, kopten de kranten begin deze maand. Een agent
van de Nationale Recherche werd
opgepakt omdat hij geheime opsporingsinformatie zou hebben
verkocht aan drugscriminelen.
Wel of geen vertrouwen meer in
het rechtssysteem? Zijn politiemensen gevoelig om de mol te
spelen in het criminele circuit?
Is het die ene rotte appel tussen
de frisse exemplaren? Zijn het gewoon ook mensen die fouten maken? Het voelt zo tegenstrijdig. In
mijn idee kun je geen politie zijn
als je op zo’n manier te beïnvloeden bent. Je zo laat verleiden. Je
staat in zo’n functie toch als geen
ander voor je principes? Je denkt
aan kinderboeken waarin politiemensen als eerbiedwaardig worden gezien en waar naar opgekeken wordt. Waar je respect voor
hebt. Je denkt aan veiligheid en je
geborgen voelen. Het is moeilijk
anders voor te stellen.
Of ben ik nu te moraaldenkend?
Zat hij in zo’n financiële penibele
situatie dat hij dacht hierdoor
snel binnen te zijn? Of was het
toch meer? Macht, status, positie, zelfverrijking? Tijd om te
pronken? Hij kreeg zowat vrij
baan. Er waren al twijfels voordat hij aangenomen werd. De
screening was veel te laat en hij
kon onnodig lang bij gevoelige
informatie. De IRT-affaire uit de
jaren negentig kwam ineens
weer angstvallig dichtbij. Hebben
zijn patsergedrag (hoge hoedjes,
dure horloges, bontjassen) en zijn
razendsnelle Porsche Cayenne
hem uiteindelijk de das omgedaan? Opvallend genoeg wezen
o.a. ook de blitse bakken van oudtopman Rochdale in de richting
van zijn bouwfraude-activiteiten.
Nee, geef mij maar de droopy
ogende, knuffelbare panda goedzakken Wu Wen (mooie, krachtige
wolk) en Xing Ya (elegante ster),
die volgend jaar vanuit China
naar ons land komen. Niks geen
wantrouwen, niks geen ego, gewoon lieve bamboesmikkelaars.
Het leven hoeft niet zo hard te
zijn waarin mensen zich met spullen moeten bewijzen. Handelen
naar eer en geweten is voldoende. Of heeft China, naast de
strategische vriendschap
uitleg, toch ook andere
bedoelingen met hun eervolle leencadeau?

Mandy Schoorl

Humphrey Campbell bij
Jazz in Zandvoort
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WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

•

Balanceren

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen
Bel nu voor informatie
of een afspraak…

 023-5730962

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 45 - 2015
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 44 en
de verdere in week 44 door het college genomen besluiten
zijn in week 45 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Vergadering welstandscommissie
De Commissie voor welstand en monumenten vindt plaats op
donderdagmiddag 12 november as. in het raadhuis.
De Commissie adviseert het college o.a. over aanvragen om
omgevingsvergunning.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Boulevard Barnaart 16, het aanbouwen van een garage,
wijzigen van gevelpuien, terras en windschermen, 2015VV-159, ingekomen 2 oktober 2015.
• Dorpsplein 2, het intern verbouwen van een horecapand,
2015-VV-160, ingekomen 17 oktober 2015.
• Thorbeckestraat 21, het vergroten van de dakkapel op een
woonhuis, 2015-VV-161, ingekomen 21 oktober 2015.
• Kostverlorenstraat 81, het plaatsen van een serre, 2015VV-162, ingekomen 22 oktober 2015.
• Zuster Dina Bronderstraat 19, het plaatsen van een nieuwe
dakopbouw, 2015-VV-163, ingekomen 26 oktober 2015.
Bentveld:
• Zuidlaan 36, het bouwen van een brug over een greppel,
2015-VV-164, ingekomen 20 oktober 2015.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
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worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas
dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel
zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie
voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit vermeld
worden. In die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld
als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Zeestraat 71a, het kappen van een boom, 2015-VV-151,
verzonden 27 oktober 2015.
• Kerkstraat 20, het veranderen van de gevel, 2015-VV-155,
verzonden 27 oktober 2015.
• Burgemeester Van Fenemaplein 2, het aanbrengen van
tijdelijke gevels, 2015-VV-157, verzonden 27 oktober 2015.
• Julianaweg 15 en Emmaweg 22A, 22B en 24, het verbouwen en wijzigen van de bestemming van maatschappelijke doeleinden naar wonen met recreatie, 2015-VV-128,
verzonden 28 oktober 2015.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (D igiD). Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt
ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.
Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.
Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.
Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.
Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan
de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.
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Bent u soms Johnny van Toon? Die vraag krijgt de kleine
Zandvoorter (“ik ben maar 1 meter 60”) dagelijks te horen
als hij over straat loopt. Hij antwoordt dan steevast: “Nee,
ik ben Johnny van Elk.” De vragensteller weet dan genoeg.
Hij is écht de man die beroemd werd als de toneelmeester
die door Toon op het podium werd geroepen en daar vol
humor een act met hem speelde, met als climax een paar
salto’s achterover de coulissen in!

John van Elk

Maar liefst 27,5 jaar werkte John
bij Toon Hermans. Daarvoor,
vanaf zijn veertiende, was hij
acrobaat in diverse circussen.
Ook had hij jaren een beren- en
leeuwennummer. Wat hij allemaal heeft meegemaakt, heeft
hij op papier gezet en dat is nu in
boekvorm uitgekomen. Daarbij
is de focus vooral gericht op zijn
periode met Toon Hermans, die
volgend jaar honderd jaar zou
zijn geworden. Vandaar de titel:
De Toonaangever.
Zo vertelt John hoe hij bij Toon
terecht is gekomen. “In de wintermaanden stond mijn woonwagen, waarmee ik rondtrok
met allerlei circussen, in de winterstalling in Duivendrecht. Om
in conditie te blijven als acrobaat
trainde ik dagelijks op straat op
de trampoline. Toon werkte net
in die periode aan een film in
de nabijgelegen filmstudio van
Joop Geesink. Toon liep vaak
langs als ik mijn salto’s oefende
en bleef dan staan kijken. De
toneelmeester van Toon, op
wiens terrein ik mijn woonwagen stalde, vroeg op een dag of
ik vijf dagen kon invallen om de
volgspot te hanteren. Dat is een
schijnwerper die een persoon

op het toneel volgt. Uiteindelijk
werden die vijf dagen ruim 27
jaar. Toon herkende me, toen ik
aan hem werd voorgesteld, van
de salto’s op straat en zag wel
wat in mij”, vertelt hij.
John: “Als rasartiest wilde Toon
dat alles voor zijn show perfect
was voorbereid. Het licht, het
geluid en de decors. Alles moest
tot in de kleinste details kloppen.
Toen ik na een paar jaar werd benoemd tot toneelmeester, was ik
daarvoor de eindverantwoordelijke. Omdat ik ook artiest was,
voelde ik perfect aan wat hij
wilde. Als alles goed ging, was
Toon een blij en trots man. Zo
bouwden we in de loop der jaren
een hele goede band op, zowel
in het theater als privé.”
In die 27,5 jaar heeft John heel
wat lief en leed met Toon meegemaakt. “Je zag de shows steeds
beter worden. Om dat te bereiken eiste Toon veel van zichzelf,
maar ook van zijn musici en van
zijn medewerkers achter de
schermen. Om daar aan te kunnen voldoen, vond ik elke keer
een uitdaging. Als Toon iets
nieuws wilde, bespraken we dat
altijd samen. En als ik iets niet

goed vond, zei ik hem dat ook.
Hoewel hij heel eigenwijs kon
zijn, luisterde hij wel altijd naar
me. Uiteindelijk was hij blij met
mijn commentaar, hij hield niet
van jaknikkers”, weet de toneelmeester.

aan het Wereldkerstcircus. Toon
wilde me op een gegeven moment weer terug omdat hij alsnog met een nieuwe show wilde
komen, maar ik had mijn woord
aan Van der Meijden gegeven en
dus moest ik Toon teleurstellen.”

In de liefde wilde het met John
aanvankelijk niet lukken, maar
in 1957 ontmoette hij Corrie, de
vriendin van een muzikant uit
het circusorkest. Zij was negen
jaar ouder en had drie kinderen. John: “Het was liefde op het
eerste gezicht. We waren stapelverliefd en hebben elkaar vanaf
dat moment niet meer losgelaten. Ze ging overal met me mee
naar toe. Uiteindelijk zijn we 51
jaar samen geweest. Ik noemde
haar altijd mijn schatje. Zes jaar
geleden is zij na een lang ziekbed overleden. Nog altijd mis ik
haar heel erg.”

John wordt opeens heel serieus:
“Bijna had ik dit boek nooit kunnen schrijven en had ik Toon
Hermans nooit leren kennen.
Want ik ben een keer in het circus aangevallen door een grizzlybeer. Het was bronsttijd en
dan zijn de mannetjes jaloers.
Tijdens een moment dat ik even
niet goed oplette, besprong de
beer me en begon me te bijten.
Meer dan 200 kilo boven op mijn
lijf. Maar omdat ik als acrobaat
veel kracht in mijn armen had,
wist ik me enigszins uit zijn greep
te bevrijden, mede omdat ik de
beer een knal op zijn neus verkocht. Dat is een gevoelige plek
bij een beer. Die schrok daar zo
van dat ik me wist te bevrijden.
Ik moest wel naar het ziekenhuis,
maar de volgende dag stond ik
weer in de piste met mijn wilde
dieren.” Het was een van de vele
avonturen die ‘Johnny van Toon’
in zijn leven heeft meegemaakt
en die geleid hebben tot dit
boek, waaraan ook schrijfster
Joke Beyl heeft meegewerkt.

In 2000 is John uit de showbusiness gestapt. “In die periode
werd Corrie ziek. Volgens de
dokter had ze nog maar een paar
maanden te leven. Ik wilde toen
dicht bij mijn schatje zijn, in onze
flat in Zandvoort. Uiteindelijk
heeft ze nog negen jaar geleefd.
Dat was heel intens.” Volgend
jaar wordt John tachtig. “Ik kan
terugkijken op een geweldig leven. Eerst als circusartiest en later achter de schermen. Behalve
voor Toon heb ik ook jaren bij
Henk van der Meijden gewerkt.
Dat was toen Toon aankondigde
met zijn onemanshows te stoppen. En omdat er toch geld in
het laatje moest komen, ben
ik bij Henk begonnen. Ik reisde voor hem met het Chinees
Staatscircus door Europa en
heb ook jarenlang meegewerkt

De Toonaangever is uitgegeven
bij De Draak. Het ISBN-nummer is
9789490738259. En kost € 16,95.
Het is ook te bestellen bij de uitgever voor € 20 euro (€ 16,95 +
€ 3,05 verzendkosten). Betaling
via BE95 9730 5795 9958 (BIC:
ARSPBE22) van De Draak vzw,
B-1570 Tollembeek met duidelijke vermelding van uw naam en
afleveradres.

Column

De ziekte van
de toekomst
Er is weer volop aandacht in
de media voor de ziekte van
Alzheimer, ook vaak de ziekte
van de toekomst genoemd.
Uit schattingen in 2014 blijkt
dat het aantal mensen met
dementie wereldwijd nog
eens met 17% zal toenemen,
bovenop de geschatte aantallen in 2009. Dit betekent
een toename van 115 miljoen
naar 135 miljoen mensen
met dementie in 2050 (bron:
Alzheimer Nederland).

Het Alzheimer café

Als de ziekte van Alzheimer,
of een andere vorm van dementie u of een geliefde
treft, staat uw wereld op z’n
kop: onzekerheid over wat de
toekomst zal bren gen, hoe zal
het verloop van de ziekte zijn,
waar kan ik hulp krijgen? Er
komt van alles op u af. Dan is
het fijn als u ergens terecht
kunt met uw vragen of gewoon even uw verhaal kunt
delen met lotgenoten. De
afdeling Zuid Kennemerland
van Alzheimer Nederland is
enige tijd geleden, in samenwerking met OOK Zandvoort,
met een Alzheimer Café gestart. Het Alzheimer Café is
een trefpunt voor mensen
met dementie, hun partners,
familieleden en vrienden. Ook
hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte
welkom.
Elke bijeenkomst staat één
onderwerp centraal. De bijeenkomst begint altijd met
een interview met een (ervarings-) deskundige of de vertoning van een film. De gasten praten met elkaar over de
dagelijkse dingen die ze meemaken, over dementie en over
de mogelijkheden voor hulp
en dienstverlening. Na afloop
kan men nog iets drinken en
met elkaar praten.
Bent u een van de vele
Nederlanders die ook met
deze ziekte te maken heeft
gekregen, kom dan gerust
eens kijken bij het Alzheimer
Café; elke 1e woensdag van
de maand in Steunpunt
OOK Zandvoort aan de
Flemingstraat 55.
Vanaf 19.15 uur staat
de koffie klaar. U hoeft
zich niet aan te melden en de toegang is
gratis. U bent van harte welkom.

Saskia Moulijn

Zandvoortse Johnny ruim 27 jaar de Toonaangever
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E-sigaret

‘Binnen twee, drie jaar is iedereen in Nederland om’

Specialist

Haarlemse voorloper op gebied van e-sigaretten tackelt misverstanden
HAARLEM – Steeds meer rokers stappen over
op e-sigaretten. 'Het nieuwe roken' is aan een
sterke opmars bezig. In Engeland en Frankrijk
kan men al niet meer zonder, volgens Cor
Mazereeuw is binnenkort ook Nederland verknocht aan elektronisch roken. De eigenaar
van tabakswinkel Cigo Cor Mazereeuw in
Haarlem is één van de voorlopers op dit
gebied. Hij beschikt over een ongeëvenaard
aanbod aan e-sigaretten en vullingen. De vele
misverstanden die bestaan over elektronische
sigaretten stuiten hem tegen de borst.
"Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in
Nederland binnen twee, drie jaar om is", zegt
Cor. "Dan zit er namelijk accijns op e-sigaretten. Let maar op; dan is het opeens 'gezond'.
Nu zit er geen accijns op e-sigaretten, het
belang van de overheid ligt ergens anders." In
Groot-Brittannië is de elektronische sigaret al
niet meer weg te denken uit de samenleving.
"Ze zijn daar zelfs al zo ver dat de nationale
gezondheidsorganisatie mensen die willen
stoppen met roken gaat helpen door hen gratis
te voorzien van elektronische sigaretten. En dat
op advies van het belangrijkste adviesorgaan na
uitvoerig onderzoek van Britse universiteiten.
Uit dat onderzoek blijkt dat wanneer mensen
gaan dampen in plaats van roken het aantal jaarlijkse doden wordt teruggebracht van
80.000 naar 4000 gevallen."

manier van roken. "We hebben ongelooflijk
veel smaken. Voor elke klant is heel specifiek
een smaak te vinden. Wij moedigen mensen
aan om het vooral te proberen. Neem er de
tijd voor. Het is zelfs mogelijk om hier een
afspraak voor te maken. Ik heb liever dat mensen op hun gemak aan het testen slaan, dan dat
zij blind een e-sigaret aanschaffen."

Het Grootste ass

“De ontwikkeling is in volle gang; de kwaliteit van e-sigaretten wordt steeds

Aan e-sigaretten kleven meer voordelen. Niet
alleen zit er in de noviteit geen teer en worden
minder schadelijke stoffen gebruikt dan bij de
tabakstegenhanger, financieel levert het roken
van e-sigaretten ook het nodige op. "Wie één
pakje per dag rookt, kan door over te stappen
op e-sigaretten al snel 1500 euro per jaar besparen. Ter vergelijking: één vulling is gelijk aan
vijf pakjes. In plaats van dertig euro betaal je
alleen vijf of zes euro. E-sigaretten stinken niet,
je krijgt geen aanslag en de asbak is overbodig.
Daarnaast merk je dat je lichamelijk vooruit
gaat. En de ontwikkeling is in volle gang; de
kwaliteit van e-sigaretten wordt steeds beter.
Laat je wel goed voorlichten, neem geen risico
door lukraak via internet een e-sigaret te bestellen, die je al snel weer weglegt. Want vergeet
niet: door het gebruik van nicotinepleisters
stopt zeven procent van de mensen met roken,
bij e-sigaretten ligt dat gemiddelde nu op
zeventien procent."

van Noord Holland, goed bereikbaa

beter. Maar laat je wel goed voorlichten.” (Foto: aangeleverd)

Steeds positiever
"Nota bene uit een RIVM-rapport uit 2014
blijkt dat tabaksdamp vierhonderd keer schadelijker is dan de damp van een e-sigaret.
De gezondheidsrisico's voor het gebruik van
tabakssigaretten ligt dus beduidend hoger. Je
merkt ook dat de algemene opinie steeds positiever wordt wanneer het over e-sigaretten gaat.
Het beeld van mensen verschuift en dat heeft
direct effect op de verkoop." Cor kan het weten;
zijn winkel aan de Pijlslaan 128 is qua assortiment de grootste van Noord- en Zuid-Holland.
Aan de proeftafel in de winkel kunnen klanten
uitgebreid kennismaken met deze 'nieuwe'

E-sigaret

Jiksu Stardust!
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Grootste assortiment
Rijke smaakbeleving

JiksuHolland,
Stardust!
Noord

€19,95

vanaf

De meest verkochte starter set….. de Jiksu Stardust verkrijgbaar in diverse kleuren, een duo set
instartende
diverse kleuren,
prima
voor de startende of reeds
Verkrijgbaar in diverse kleuren, Verkrijgbaar
prima voor de
of reeds
ervaren
bestaand uit 2 oplaadbare e sigaretten met 12 Volt en 220 lader in handige bewaar etui.
damper, een duo set van 2 oplaadbare e sigaretten met maar lief

€32,50
Super

Stardust!

De meest verkochte
starter set….. de Jiksu
Stardust verkrijgbaar
in diverse kleuren, een
duo set bestaand uit 2
oplaadbare e sigaretten
met 12 Volt en 220 lader
in handige bewaar etui.

Super dampende Justfog!

damper, een duo set van 2 oplaadbare e sigaretten met maar liefst 900

mAh
batterijen
dus minder
snelmeer
opladen!
mAh batterijen dus minder snelJustfog!
opladen!
En ….meer
damp en
smaakEn! ….meer damp en me
dampende

Verkrijgbaar in diverse kleuren, prima voor
de startende of reeds
ervaren damper, een
duo set van 2 oplaadbare
e sigaretten met maar
liefst 900 mAh batterijen
dus minder snel opladen!
En
….meer
damp
en meer smaak !

€19,95

€19,95

Normaal 45. 00 euro nu voor………………………………

Normaal 45. 00 euro nu voor .........

Verkrijgbaar in diverse kleuren, prima voor de startende of reeds ervaren
damper, een duo set van 2 oplaadbare e sigaretten met maar liefst 900
mAh batterijen dus minder snel opladen! En ….meer damp en meer smaak !

Normaal

72.95

nu

voor

€49,95 €49,9
€49,95

.........

Normaal 72.95 nu voor…………………………………
Normaal 72.95 nu voor…………………………………

Cigo
Mazereeuw
Pijlslaan 128 Haarlem • 023 - 5241612
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€19,

goed bereikbaarSuper
en dampende
gratis
parkeren!
Super
dampende Justfog!
Justfog!
Normaal 45. 00 euro nu voor………………………………
Normaal 45. 00 euro nu voor………………………………
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Heden Verleden
Zestig jaar woonzorgcentrum Huis in de Duinen
Als je vroeger oud was, trok je bij de kinderen in, ging je naar het oude mannen- en
vrouwengasthuis of naar de Diaconiehuis: meer keuzes waren er niet. Pas in 1955
werd een prachtig modern tehuis voor bejaarden in Zandvoort geopend, de eerste in

Dierenbescherming blij met
beestachtig goed resultaat
Dit jaar gingen in onze regio rond Dierendag 779 collectanten op pad voor de Dierenbescherming. Met maar één doel:
zoveel mogelijk geld ophalen voor de dieren. De opbrengst
was ‘beestachtig goed’: er werd € 75.818,35 opgehaald.

Nederland. Na 60 jaar is de tijd van ‘bejaardentehuizen’ verleden tijd, tegenwoordig
heet het een ‘woonzorgcentrum’. Maar ondanks alle veranderingen is het al 60 jaar
heel gezellig wonen in het Huis in de Duinen.

Verleden 19531954-1955
Als aankondiging van de bouw
van het bejaardentehuis Huis
in de Duinen stond deze poëtische tekst in de Zandvoortse
krant van 1953:
“Daar, waar enkele maanden
geleden nog de ruig begroeide
duinen in ongerepte schoonheid
lagen aan de Zandvoortselaan
waar de stille rust der natuur nog
heerste, verrijst één der grootste
projecten die Zandvoort ooit
bouwde. Een project van grote
betekenis want hier verrijst het
bejaardentehuis dat aan 272
bejaarden plus 40 interne verpleegsters en verplegers onderdak zal verschaffen in een groot
gemeenschappelijk tehuis, met
daaromheen 6 blokken van 8
woningen voor bejaarden, in een
fraai aangelegd park en dit gehele complex zal straks een sieraad voor de badplaats vormen.”
Onder grote belangstelling
werd in oktober 1953 de eerste steen door burgemeester
van Zandvoort, mr. H.M. van
Fenema ingemetseld. Vooraf
sprak hij de legendarische
woorden: “Mogen onze oude
van dagen hier straks een gelukkig en harmonisch leven
leiden.” In 1954 werden de 48
zelfstandige woningen opgeleverd, twee jaar na de eerste
steenlegging was op 27 oktober de officiële opening van
het eerste volwaardige bejaardentehuis van Nederland. Na
een verbouwing in 1984 werd
de ruimte van de kleine kamers
verdubbeld en werd het aantal
bewoners teruggebracht naar
120 personen.

De entree van het Huis in de Duinen in 1955

woonsituatie in het Huis in de
Duinen niet optimaal is heb ik
al gesproken met de wethouder
over de al jaren durende plannen
voor nieuwbouw van ons woonzorgcentrum. Tevens zal er gekeken worden waar wij ons in de
toekomst op gaan specialiseren.”

Feestweek ‘Terug naar
de tijd’
De officiële opening van de feestweek werd vorige week dinsdag
geopend met een receptie waarbij het Zandvoortse Mannekoor
optrad. Het was een drukte van
belang en zelfs het balkon van
de zaal was bezet. Op woensdag
stond de paardentram gereed en
kon men genieten van een ritje
om nadien uit te puffen bij de
film ‘Alleman’ van Bert Haanstra.
Het Zandvoorts Koper Ensemble

Ritje met de paardentram

ren in onze regio. Dieren komen
vaak verwaarloosd binnen en
hebben de nodige verzorging
en medicatie nodig om weer
op te knappen, zodat ze weer
in een nieuw gezin herplaatst
kunnen worden. Omdat de
Dierenbescherming afhankelijk
is van giften is de jaarlijkse collecteweek heel erg belangrijk.
We zijn heel blij met zo’n mooie
opbrengst!”
Niemand aan de deur gehad?
Heeft u geen collectant aan de
deur gehad, maar wilt u het werk
van de Dierenbescherming wel
steunen? Dan kunt u alsnog geld
overmaken op rekeningnummer
NL49 RABO 03244.14.897 t.n.v.
Dierenbescherming NoordHolland Zuid.

Gizmo is een schattig mannetje van bijna 8 jaar oud. Hij is heel lief
naar mensen, maar vindt andere dieren niet echt een succes. Hij is
afgestaan omdat hij niet met de kat overweg kon. Ook andere honden
vindt hij niet altijd leuk. Gizmo zoekt een lieve baas die van knuffelen
en lange wandelingen houdt: daar is hij namelijk gek op!. Hij is op
het moment iets te mager, maar daar wordt aan gewerkt. Gizmo is
gewend aan kinderen vanaf een jaar of 7, hij kan alleen zijn en kent
de basiscommando’s. Het liefst slaapt hij bij zijn eigenaar in bed, maar
natuurlijk is het hem ook te leren dat hij een lekker eigen plekje krijgt.
Bent u al gevallen voor dit leuke koppie?
Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Oude strandtent van
Michiel Drommel

Heden 2015
Sinds januari 2015 is de zorgindicatie in Nederland veranderd
en is het woonbestand ook in
het Huis in de Duinen teruggebracht met als extra service
een ‘zorghotel’ voor revalidatie-, terminale- en respijtzorg.
In een interview gaf onlangs
de nieuwe bestuurder Hans
van Fulpen aan: “Hoewel de

verzorgde donderdag een gezellige meezingmiddag met als
toegift een Dorus imitatie. De
keuken had vrijdag extra zijn
best gedaan met een heerlijke
garnalencocktail en lekkerbekjes die goed in de smaak vielen
bij de bewoners. De maaltijd
werd door leden van de folkloristische vereniging de Wurf
geserveerd. Vrijdag werd het
jubileum afgesloten met een
optreden van Peter Dons en
als afsluiting een hapje en een
drankje. De hele week stond in
de zaal het nostalgisch strandtentje van Michiel Drommel,
menigeen ging even terug
naar die tijd en haalde herinnering op bij het zien van alle
attributen. Met veel genoegen
kijkt men terug op een heerlijke jubileumweek.

“Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten,
de gevers en iedereen die
zich heeft ingezet”, zegt John
van Oossanen, regiomanager
van de Dierenbescherming
Noord-Holland Zuid, waaronder ook Zandvoort valt. “De
Dierenbescherming zet zich
met hart en ziel in voor een beter dierenwelzijn voor alle dieren
in Nederland. Van huis- en hobbydieren tot in het wild levende
dieren en van proefdieren tot
dieren in de bio-industrie. Bij
onze asielen komen jaarlijks veel
dieren binnen die het slachtoffer zijn van mishandeling en verwaarlozing. Er is veel geld nodig
om dit dierenleed tegen te gaan.
Dat geldt ook voor de opvang
van vele zwerf- en afstandsdie-

Vismaaltijd uitgeserveerd
door De Wurf
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ZANDVOORT LOOPT weer voor
3FM Serious Request
Na het succes van vorig jaar met ruim 600 lopers en een

Inschrijving geopend

donatie van ruim € 12.600,- aan 3FM Serious Request

De inschrijving is inmiddels
geopend en de eerste tientallen aanmeldingen zijn al binnen. Inschrijven kan via www.
zandvoortloopt.nl De kosten
voor deelname bedragen € 15.
Hiervoor krijgt iedere deelnemer
een sponsorshirt als herinnering
en doneren ze automatisch aan
dit goede doel.

organiseert Stichting Zandvoort Loopt op zondag 20
december weer een hardloop evenement om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel.

Sponsoren

Kenneth Nieuweboer

Zandvoort Loopt is een sponsorloop van 10 km in en om
Zandvoort. Het goede doel van
dit jaar is “The Next Generation,
Toekomst van kinderen in oorlogs- en conflictgebieden”. Iets
dat in deze tijd zeer actueel is.
Kenneth Nieuweboer, voorzitter
van Stichting Zandvoort Loopt,
vertelt: “We hebben een mooie
en uitdagende route uitgezet
die een aantal pluspunten van
Zandvoort laat zien. Zo lopen we
door het centrum, de (waterleiding)duinen en is de finish op
het strand. Een leuke route voor
mensen uit Zandvoort, maar
nog leuker voor deelnemers

die Zandvoort nog niet zo goed
kennen. Zo zetten we Zandvoort
weer een beetje extra op de
kaart.”

Hardlopen naar Heerlen
Om mensen en bedrijven zo
veel mogelijk aan te zetten om
te doneren of te sponseren, is
er afgesproken dat indien het
streefbedrag van € 10.000 wordt
gehaald een estafetteteam, bestaande uit fanantieke hardlopers uit Zandvoort, de cheque
persoonlijk gaat brengen naar
het Glazen Huis in Heerlen. Een
tocht van ruim 220 kilometer die
ongetwijfeld op de nodige aandacht kan rekenen.

Om deze actie tot een zo groot
mogelijk succes te maken, is de
organisatie voortdurend op zoek
naar zoveel mogelijk sponsoren. Er zijn diverse mogelijkheden om te sponseren, denk aan
een logo op het sponsorshirt of
op het startnummer, maar ook
een vermelding op website, in
nieuwsbrieven en social media
behoort tot de mogelijkheden.
Voor elk sponsorbudget is er
een passende oplossing. Heb
je interesse om te sponseren,
neem dan even contact op met
Stichting Zandvoort Loopt, via
Kenneth Nieuweboer, tel. 0610920500 of mail: kenneth@
coolxperts.nl.

Sportontbijt bij Pippeloentje
Een kleine 20 ouders hadden de moeite genomen en tijd vrijgemaakt om naar het sportontbijt bij Pippeloentje te komen. Samen met hun kroost genoten zij van hetgeen er op
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Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tot zondag periodiek
wat lichte regen
Aan het meestentijds fraaie en droge weer onder
invloed van een uitgebreid hogedrukgebied boven
het oosten van Europa komt nu een einde. Vooral op
middellange termijn lijkt een opkomende westcirculatie op hoge breedten in te treden hetgeen zeker een
wisselvalliger weerbeeld inluidt.
Woensdag kwam een eerste belegen oceaanstoring al met wat
lichte regen langszij. We geraken in het wankele overgangsgebied tussen de tanende invloed van het net genoemde
hoog boven Oost-Europa en
oplevende depressieperikelen
ten westen van ons. Die depressiebemoeienissen gaan helaas
aan het langste eind trekken en
geven tot en met het weekend
doorgaans veel bewolking. Ook
daarna blijven we in dat grensgebied vertoeven vooralsnog.
In de periode woensdag tot en
met zondag zal het veelvuldig
droog zijn in West-Nederland,
maar periodiek wat lekkage
vanuit het veelal hardnekkig
aanwezige wolkendek blijft
toch wel mogelijk. Opvallend
is dat de temperatuur veel te
hoog blijft voor de eerste week
van november. Overdag zijn
maxima haalbaar van 16 tot 17
graden en vooral de nachten
worden opvallend zacht met
14 graden.

tafel kwam.
De wind blijft tot in de volgende week in de vertrouwde
zuidzuidwesthoek zitten en is
meest matig. Op zondag hebben we waarschijnlijk de iets
betere dag van het weekend:
het is dan zo goed als droog.

Volgende week zien we steeds
actiever wordende depressies via Schotland richting
Noorwegen koersen terwijl de
luchtdruk net ten zuiden van
ons weer flink oploopt. Deels
kan dat gunstig uitpakken
daar we dan waarschijnlijk net
in ‘t gebied bivakkeren waar
het met de regenmomenten
nog meevalt. Uitlopers van
oceaanfronten schampen ons
dan waarschijnlijk zonder dat
er direct veel regen valt.
Op middellange termijn is er
absoluut nog geen zicht op
een eerste winterse speldenprik. Buien met (natte) sneeuw
en matige vorst gedurende de
nachten is er totaal nog niet bij
voorlopig. Het kan al wel erg
koud zijn begin november. In
1980 bleef het op de derde de
hele dag een halve graad onder
nul in Zandvoort en omgeving
en de Bilt noteerde de vroegste
ijsdag ooit. Op 7 november viel
er een pak sneeuw destijds met
tot op het strand meer dan 10
centimeter witgoed.
Meer weerinfo eventueel via
www.weerprimeur.nl en de
winterprognose is er op 9 november.
weerman Marc Putto
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Ouders en kinderen aan de gezonde ontbijttafel

Ontbijt is misschien wel de belangrijkste maaltijd van de dag.
Na een nacht in rust, moet het lichaam weer energie opdoen om
de dag door te kunnen komen
en het ontbijt is daar uitstekend
voor geschikt. Nu kan men allemaal zoete dingen en andere
ongezonde items bij het ontbijt

verzinnen, maar dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Wat wel gezond is, mochten de kinderen
van Pippeloentje en Pluk, samen met hun ouders, afgelopen
vrijdag ervaren. Zij kregen een
sportontbijt aangeboden door
De Opvoedpoli en Voedingsadviesbureau de Winter, in sa-

menwerking met Sportservice
Heemstede/Zandvoort. Tevens
werden vrijkaarten uitgereikt
voor ouder/kind-zwemmen bij
Center Parcs, voor gymnastieklessen van O.S.S. en een speciale
les ‘Beweegkriebels’, verzorgd
door Sportservice Heemstede/
Zandvoort.

Wind

zzw. 4
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Basketbal

Hockey

Challengers kan Lions niet stoppen
Ook het derde team van het Hoofddorpse Challengers
was zaterdagavond in eigen huis niet in staat om Lions
te stoppen. Ondanks een door Ron v.d. Meij opgelopen
kuitblessure in het eerste kwart, V.d. Meij is goed voor
gemiddeld meer dan 20 punten, konden de Zandvoortse
basketballers toch weer twee punten aan het totaal toevoegen. Na vier keer tien minuten was de eindstand 62-76.
Lions ging stroef van start en
moest met lede ogen toezien dat
V.d. Meij al na een paar minuten
niet meer in staat was om door
te spelen. Toch ging het 1e kwart
naar de Zandvoorters, 10-13.
Ook in het tweede kwart werd
het moeilijk. Niet alleen hadden
de Zandvoorters moeite om de
bal door de basket te krijgen,
ook de thuisclub meldde zich
niet thuis waardoor er een rust-

stand van 28-32 op het scorebord stond.
Het derde kwart, sinds dit seizoen eigenlijk het kwart waarin
de Zandvoortse heren vaak
het verschil maken, moest deze
keer uit handen gegeven worden, 19-18. Zo werd het laatste
kwart nog een zware opgave.
Toen echter stond Sander
Verboom op. De linkshandige

‘veteraan’ trok, door de press
van Challengers, het spel naar
zich toe. Met zijn gave schot- en
dribbeltechniek wist hij alleen al
in het laatste kwart 18 van zijn
26 punten bijeen te schrapen,
waardoor de 62-76 overwinning
voor Zandvoort veiliggesteld
kon worden.

hockey, dat altijd gelijkmatig vochtig is zonder te sproeien! Dit idee is bedacht door de in Zandvoort woonachtige
Ronald Koning. Werkzaam in de wegenbouw, is hij zich bij
wijze van hobby gaan verdiepen in de mogelijkheid om
kunstgrasvelden beter te maken.

Topscores Lions: Sander Verboom: 31; Niels Crabbendam
25 en Robert ten Pierik wist 11
punten aan te tekenen.

Ronald Koning

ZSC wint ook de tweede wedstrijd
van zaalcompetitie
Vorige week is de zaalcompetitie voor de Zandvoortse handbalsters van start gegaan.
ZSC boekte toen een 17-25 overwinning op het Vijfhuizense DSOV. Ook de tweede wedstrijd, afgelopen zondag in de Korver Sporthal, werd winnend afgesloten. Tegen een
zwak vierde team van het Amsterdamse US werd het 22-10.

Ook de verdediging stond als een huis

Balk zich. Vooral Noëlle Vos
was bijzonder op dreef. Zij wist
niet minder dan tien keer te
scoren uit mooie acties! Ook
keepster Eline van Ravensbergen
stond voor de tweede keer op
rij goed te keepen. “Echt spannend is het nooit geweest, na
een ruststand van 10-4 werd het

uiteindelijk 22-10”, aldus Balk.
Komende zondag speelt ZSC
in Diemen tegen de dames 4
van Zeeburg. Doelpunten ZSC:
Noëlle Vos: 10; Romena Daniëls:
4; Lucia van der Drift: 3; Naomi
Kaspers: 3; Laura Koning en
Martina Balk scoorden 1 keer.

STEMMEN VOOR ONDERNEMING
VAN HET JAAR 2015
Stem per categorie uw favoriete onderneming:
1. Horeca/Retail | 2. Dienstverlening/Zorg | 3. Toerisme/Recreatie
Stemmen kan t/m 13 november via
ovhj@zandvoortsecourant.nl of via de Zandvoort App
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Een wereldvinding uit Zandvoort: een kunstgrasveld voor

Komende zaterdag zouden de
heren in de Korver Sporthal tegen Gaasperdam Warriors spelen,
dat op dit moment op de tweede
plaats staat. Vanwege de vluchtelingenopvang in de sporthal is
die wedstrijd uitgesteld.

Handbal

“We waren opnieuw compleet
en ook trainer Joop Boukes
was aanwezig. We begonnen
goed aan de wedstrijd en hielden het tempo hoog, waar
we ook op getraind hebben.
Er zaten veel snelle aanvallen
tussen wat ons veel doelpunten
opleverde”, herinnert Martina

Kunstgrasprimeur uit
Zandvoort

“Eigenlijk ben ik op het idee gekomen nadat ik mij eerst bezig
heb gehouden met de ondergrond die het beste is voor paarden. Daarvoor heb ik proeven
gedaan met verschillende soorten zand. Ik ben er uiteindelijk in
geslaagd de ideale ondergrond
voor paarden te creëren”, introduceert Koning zich.
Nu is hij er in geslaagd het ideale kunstgras voor hockeyvelden
samen te stellen. Dat bestaat
uit een folielaag, een waterbak,
schokbeton (een poreus soort
beton), een schokbrekermat en
de kunstgrastop. Bij elkaar 50 cm
hoog. Het belangrijkste is dat de
bal overal snel rolt. “De ontwikkeling is tot stand gekomen in
samenwerking met Desso, een
fabrikant van tapijten, die zich
nu ook op sportvelden richt. In
totaal ben ik er nu vier jaar mee
bezig. In Breda hebben we een
proefveld neergelegd en dat is
nu zo ver ontwikkeld dat het
internationaal is goedgekeurd”,
zegt hij.
Het aanleggen van zo een veld
is wel kostbaar. Volgens Koning
kost een kant en klaar veld vijf
ton. In Kroatië liggen al een
paar van deze kunstgrasvelden
en men is er daar heel enthousiast over. Koning heeft zijn
proeftuin inmiddels uitgezet bij
de Zandvoortsche Hockeyclub,
waar hij van harte welkom is om
te pionieren.

Zandvoorts veld
Vanzelfsprekend kijkt hij ook
naar de conditie van de velden.

Koning: “Van de twee huidige
kunstgrasvelden op het hockeyterrein, is er een hoognodig
aan vervanging toe. Wat zou het
niet mooi zijn als we hier zo een
nieuw kunstgrasveld kunnen
aanleggen, uiteraard in samenwerking met de gemeente. Dat
zou voor Zandvoort een geweldige promotie van het hockey
beteken. Hockey-professionals
hebben al aangegeven dat ze
hier dan regelmatig komen trainen. Mijn droom is dat de nationale selecties dan vast naar
Zandvoort zouden komen, net
zo als het Nederlands voetbalelftal dat doet in Noordwijk. Dat
zou toch geweldig zijn voor heel
Zandvoort!”

Andere sporten
Ronald Koning is ondertussen
ook bezig met het ontwikkelen
van kunstgras voor voetbal- en
rugbyvelden. Ook hierover heeft
hij een goed gevoel. “Ik kan me
voorstellen dat voetballers niet
enthousiast zijn over de huidige
kwaliteit kunstgras. Maar ik ben
al zover dat ik een geweldige
kunstgrasmat voor voetbal kan
neerleggen, waarbij je geen
verschil met natuurgras merkt
en gewoon slidings kunt maken
zonder brandwonden op te lopen. Binnen tien jaar voetbalt
iedere club op zo een kunstgrasveld. Vanuit Engeland ben ik
benaderd om ook een kunstgrasveld voor rugby te ontwikkelen.
Dat vraagt om weer een andere
samenstelling. Dat moet stevig
zijn waarop je flink kan glijden,
zoals dat bij rugby hoort”, sluit
hij af.
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Voetbal

Hockey - dames

SV Zandvoort stunt tegen Buitenveldert
Waar geen mens van tevoren rekening mee had gehouden, gebeurde zaterdagmiddag op sportcomplex Duintjesveld toch. SV Zandvoort was in staat om tegenstander Buitenveldert de eerste nederlaag van het seizoen te
bezorgen. De Amsterdammers hadden in de voorgaande
7 wedstrijden zelfs geen punt gemorst en vierden vorige
week al de eerste periodetitel. Door vooral een sterke verdediging in de tweede helft was Zandvoort in staat om de
1-0 voorsprong, vanaf de 33e minuut, naar de eindstreep
te brengen, al ging dat vaak maar net aan.

Jesse de Haan op weg naar een doelpoging

De elf van Zandvoort speelden
vanaf het eerste ogenblik alsof
hun leven ervan afhing. Zelfs de
spitsen gaven grote druk op de
verdediging van de gasten die
daardoor moeilijk de bal bij hun
voorwaartsen konden krijgen.
Na een half uur veerde iedereen
die een Zandvoorts hart heeft
op toen Maurice Moll, geheel
vrij in het strafschopgebied
van Buitenveldert, de bal kreeg

toegespeeld. De Zandvoortse
spits kon zijn inzet echter niet
achter de uit positie zijnde
Amsterdamse keeper Jon v.d.
Donk krijgen. Het schot spatte
op de lat uiteen.
Drie minuten later konden de
Zandvoortse supporters wel juichen. Een hoge inzet vanaf links
werd door een verdediger met
de hand gespeeld en de prima

arbiter van dienst kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Jesse de Haan had zijn zenuwen in bedwang en verzilverde
dit cadeautje, 1-0. Zandvoort had
het in de eerste helft al af kunnen
maken maar domme pech, onder andere werd een bal via de
keeper en de paal naast het doel
gewerkt, weerhield Zandvoort
van een grotere voorsprong.
Buitenveldert kwam na rust als
herboren uit de kleedkamer en
Zandvoort moest allengs meer
op de verdediging steunen.
Wonder boven wonder lukte
dat goed en wel zo goed dat de
1-0 voorsprong aan het einde
van de tweede helft nog steeds
fier op het scorebord stond. De
toeschouwers waren getuige geweest van een regelrechte stunt
van SV Zandvoort!
Door deze winst en het verlies
van Blauw-Wit/Beursbengels, 1-0
uit bij SCW, neemt Zandvoort nu
weer de tweede plaats over maar
wel met drie punten dichter bij
de tegenstanders van zaterdag. Komende zaterdag speelt
Zandvoort uit bij CTO ’70, dat
zaterdag in Haarlem van
KHFC een gevoelig pak slaag
kreeg: 5-2. Overige uitslagen
3e klasse B: VVC – IJmuiden:
3-2; ASV Arsenal – De Brug:
4-2; Stormvogels – Vlug en
Vaardig: 2-0 en de wedstrijd Jos/
Watergraafsmeer – ZSGO/WMS
eindigde in 2-3.

Biljart

Het Zandvoortse dames hockeyteam van ZHC heeft afgelopen zondag, ondanks een rit van 1,5 uur naar Scherpenzeel
(Gld), een mooie 0-3 overwinning tegen thuisclub Holestick
weten te boeken. De Zandvoortse dames zijn nog steeds
op koers naar een kampioenschap in de 4e klasse!
Het is niet gemakkelijk om na een
autorit van 1,5 uur een wedstrijd
te spelen. Gelukkig konden de dames een goede warming-up doen
anders was het misschien wel verkeerd afgelopen. Ondanks dat de
thuisclub op de 8e plaats staat,
moesten de Zandvoortse speelsters toch oppassen; de onderlinge verschillen in deze competitie
zijn slechts klein en een overwinning is niet vanzelfsprekend.
“We begonnen sterk aan de wedstrijd. Na al vroeg in de wedstrijd
enkele kansen te hebben gehad
konden we snel daarna op een
0-1 voorsprong komen. Het doelpunt werd gemaakt door Tanya
Vriesema”, weet Julia Buchel.
Daarna werd het een stuk lastiger.
Holestick kreeg dan wel geen echte kansen, maar ze verdedigden
wel erg sterk, en hadden vooral
een hele goede keeper. Het lukte
ZHC daarom lange tijd niet om de
voorsprong verder uit te bouwen.
“De scheidsrechters deze middag
waren ook nogal streng, en hadden een andere interpretatie van
de regels dan wat wij gewend zijn.
Ondanks dat dit natuurlijk geen
excuus mag zijn, kreeg een speelster van Zandvoort mede hier-

door een groene kaart en moest
5 minuten aan de kant en moest
Zandvoort met 10 dames verder
spelen. “Toch lieten we ons hier
niet door van de wijs brengen.
Elise Vriesema, ikzelf en Melanie
Franse maakten een mooie combinatie, die Melanie Franse uiteindelijk fraai kon afmaken, 0-2”, aldus
Buchel.
Na de rust probeerde Zandvoort
door te gaan, maar kreeg wat
minder kansen kregen dan in de
eerste helft. “Het werd lastig om
constant ons goede spel te blijven
spelen. Toch hebben we ook bijna
geen kansen meer weggegeven.
Uiteindelijk kwamen we zelfs nog
op 0-3 via een doelpunt van Elise
Vriesema”, zei een blije Buchel na
afloop. Daarna was de wedstrijd
gespeeld en kon ZHC met drie
punten terug naar Zandvoort.
Complimenten na afloop gaan uit
naar keepster Noor Kapteijn, die
haar doel helemaal schoon wist
te houden door middel van een
aantal mooie en heel belangrijke
reddingen.
Komende zondag spelen de dames om 13.00 uur thuis tegen
Mijdrecht.

Adverteerders

Nipte winst op Haarlemse tegenstanders
Driebanden-spelers Louis van de Mije, Cees de Jong en Frans Blom van team Café Keur 2
scoorden vorige week woensdag tegen Westerhout goed. Met 10-9 werd het Haarlemse
team verslagen.

Louis van der Mije

Cees de Jong had een duidelijke
off-day en wist, ondanks zijn
heftige pogingen, geen punt te
scoren. Dat werd gelukkig goedgemaakt door zijn teamgenoten

Mooie winst ver weg
in Gelderland

die met knappe overwinningen
voor een goed eindresultaat
wisten te zorgen. Louis van de
Mije was die avond niet te kloppen en eiste met zijn 6 wed-

strijdpunten een zeer belangrijk aandeel op. Maar ook Frans
Blom was in prima vorm en wist
de ontbrekende en winnende 4
punten te scoren.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Op alfabetische volgorde:
Abovo Media
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwbedrijf STRAK
Brasserie ZiN
Broissois
Café Koper
Café Neuf
Center Parcs Netherlands N.V.
Circus Zandvoort
Creme Fresh
De Jager Interieur
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Gansner & Lotte
Genootschap Oud Zandvoort
Goodnight
Grand cafe XL
Hans Ruardy Poelier

Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana
Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving
Laurel en Hardy
Mazereeuw
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
Odis BV (Topshelf )
P. van Kleeff
Renew Clinic
Sea Optiek
Stichting Jazz in Zandvoort
Stichting Pluspunt Zandvoort
Tandprothese Zandvoort
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Trieling Keukens
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Uitvaartzorg Jessica IJzer
VVV Zandvoort
Yves Events
Zorgbalans
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Plan

50+’ers trokken
weer massaal
naar Zandvoort

Nieuwe plannen
voor ontwikkeling
Watertorenplein

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

modeshow van de Zandvoortse Fashion Week in de
vestiging van Holland Casino in Zandvoort. De bezoekers van een volgepakt casino hebben kunnen
aanschouwen waar het de komende winterperiode
in de Zandvoortse modewereld om zal draaien.

De stoere mannequins van Airforce

Mannequins showden een
groot aantal modellen en accessoires van de deelnemende

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

verwelkomt
Watersportvereniging
Zandvoort

Zandvoortse bedrijven. Niet alleen kleding maar ook schoenen, brillen en tassen werden
geshowd. De modellen liepen
een rondje over de denkbeeldige ‘catwalk’, door honderden
ogen gadegeslagen. En er was
voor iedereen wel wat van zijn

oplage 9.500 exemplaren

Judo
zwarte band
voor 16-jarig
judotalent

www.zandvoortsecourant.nl

Vluchtelingen vertrokken
Woensdag in de voormiddag zijn de Syrische en Eritrese

of haar gading.
Nieuw was de deelname van de
stoere doe-het-zelf-klussers, die
kleding van IJzerhandel Zantvoort
showden. Daarentegen was voor
het eerst Kids Avenue niet van
de partij. De meisjes en jongens
die deze kleding showen zijn te
jong en mogen niet in het casino
komen. Erg jammer want het was
altijd de leuke keerzijde van de
medaille voor de serieuze ‘modeshowers’. Als gast trad zanger Yves
Berendse op, die met een daverend applaus werd verwelkomd.
De Fashion Week, waaronder
deze modeshow, zal volgend
jaar niet georganiseerd worden.
De organisatie van dit alles vraagt
zoveel tijd, dat het voor de ondernemers, die dit naast hun eigen
werk doen, niet meer op te brengen is. “We doen het een jaartje
niet”, aldus een woordvoerder.
Voorlopig was dit dus de laatste,
drukbezochte Zandvoortse modeshow.

S C OOT M OBI E LE N
Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel
Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

Jazz
Zanger Humphrey
Campbell is een
alleskunner

Fashion Week Modeshow in vol casino
Vorige week woensdag was de bijna traditionele
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Grote Houtstraat 139 - Haarlem
023 792 00 36 - cremefresh.nl

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

vluchteling, die sinds vorige week dinsdag in de crisisnoodopvang in de Korver Sporthal werden opgevangen,
weer verder getrokken naar een nieuwe tijdelijke locatie.

Burgemeester en wethouders tussen de ontheemden

Op verzoek van het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers
(COA) is de groep 36 uur langer gebleven dan gepland. De
gemeente Heemskerk, waar ze
naartoe zouden gaan, was nog
niet klaar met de huisvesting
aldaar. De groep vluchtelingen

is Zandvoort zeer dankbaar en
daarom werd burgemeester Niek
Meijer, die dinsdagavond samen
met de wethouders Liesbeth
Challik en Gert-Jan Bluijs afscheid van ze kwam nemen, de
Zandvoortse vlag met alle namen uit de groep aanboden.

Zondag 15 november 2015

Symfonie Orkest Haerlem
o.l.v. Nicolas Devons m.m.v. Mengjie Han - piano
Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang 15.00 uur (Kerk open 14.30 uur), Toegang € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Grand Prix
van Nederland
HET ALLERNIEUWSTE VAN SIEMATIC
nu bij Peter Trieling Keuken Design
Vernieuwend design, nieuwe materialen en nu leverbaar
in 1.950 verschillende kleuren! SieMatic staat voor tijdloze elegantie.

‘Zandvoort denkt
graag mee aan het
opvullen van het gat
dat de voetballers
hebben geslagen’

dinsdag t/m zaterdag geopend

Zondag, maandag en avonden op afspraak wanneer het u uitkomt!

Wanneer wordt de
papiercontainer geleegd?
Kijk op pag 18
Gemeente Zandvoort

Parallelweg 2 – 6 1948 NM Beverwijk | Woonboulevard Beverwijk | T 0251 21 35 98 |

www.ptkd.nl

1

Waterstanden

Wat was jij een bijzonder mooi mens…
Geheel onverwacht is, in haar vertrouwde
omgeving, onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder en fantastische oma overleden.

Truusje van Paridon – Leijenhorst
weduwe van Piet van Paridon
Bussum,
16 juni 1938

Zandvoort,
7 november 2015
Tommy en Debbie
Lotje
Paulien en Clemens
Roxy, Micky

Correspondentieadres: Treubstraat 24
2041 VG Zandvoort
Truusje is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67. Daar is gelegenheid
om afscheid van haar te nemen op donderdag
12 november van 19.00 tot 19.30 uur.
De samenkomst voorafgaand aan de crematie
vindt plaats op vrijdag 13 november om 11.00 uur
in de aula van Crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Na de samenkomst ontmoeten wij elkaar in de
ontvangkamer van het crematorium.
Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen,
gelieve deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

“Ik ben gaan vissen achter de horizon”
Vandaag hebben we afscheid genomen van onze vader,
lieve opa en overgrootopa

Jacques Henri Bonset
weduwnaar van Netty Bonset - van den Boogaard
Amsterdam, 6 januari 1922

op 77 jarige leeftijd overleden.

06-2453 0167

Zandvoort, 9 november 2015

Zandvoort: Kaspar en Corrie Bonset
Israël: Helja en Joseph Pe’er - Bonset
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Dr. J.G. Mezgerstraat 139, 2041 HW Zandvoort
Jacques is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De begrafenisplechtigheid vindt plaats op vrijdag 13 november
om 10.30 uur in de aula van het uitvaartcentrum aan de
Tollensstraat 67 te Zandvoort. Tijd van samenkomst 10.15 uur.
Aansluitend zullen wij Jacques naar zijn laatste rustplaats begeleiden.
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Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.
Na een huwelijk van 49 jaar is vredig ingeslapen mijn
lieve man, onze vader, schoonvader, opa en mijn zoon

Pieter MokkenstorM
Piet

* 9 oktober 1943

† 9 november 2015

Francis
Jacqueline en Edwin

Superblij zijn wij met de
geboorte van ons
3e kleinkind en neefje.

Jessley Jeffrey
Débora, Sylvester,
Jailyn en Djesmay
van harte gefeliciteerd,
veel liefde en geluk met jullie zoon en broertje
Liefs mam, pap, Jeffrey †, Shirley en Tiffany

Anita en Ralph
Lisa
Amy

Plotseling en onverwacht is mijn zuster

Truus van Paridon-Leijenhorst

Hier uw advertentie?

Je moeder
Fahrenheitstraat 48
2041 CJ Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
zaterdag 14 november van 16.00 uur tot 16.30 uur in
Monuta uitvaartcentrum Haarlem, Kloppersingel 7-9 te
Haarlem.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag
16 november om 12.15 uur in crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.

Truus stond met haar vrolijkheid, aardigheid en
zorgzaamheid altijd voor ons klaar.
In ons hart zullen wij haar heel erg missen!

Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Sonja & Roland Katzy-Leijenhorst
Stephan, Jeanette, Georg
en familie.

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Lieve Truussie
We zullen je heel erg missen
Rust zacht

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
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Maaike,
Kinderen en kleinkinderen

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn

Burgerlijke stand

Specialist in luisteren en vertalen van wensen

2 NOVEMBER – 8 NOVEMBER 2015

Expert in gespreksvoering terminale situaties

Overleden:
Ravenhorst, Govert Cornelis, geb. 1926
Knotter, Johan, geb. 1936
de Roos, Bernarda Henderika, geb. 1918
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Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
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Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
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De 144 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, die sinds vorige week dinsdag in de crisisnoodopvang van Zandvoort zijn opgevangen, hebben zich door acties van vrijwilligers en lokale
sportverenigingen totaal niet hoeven te vervelen. Vanaf dag één konden ze aan een reeks
activiteiten deelnemen.

De kinderen werden de hele dag vermaakt

Zo werd er door SV Zandvoort
een voetbalwedstrijd tussen een
verenigingsteam en een elftal
van de vluchtelingen georganiseerd, was er veel belangstelling voor een hockeyclinic door
de Zandvoortsche Hockeyclub,
werd er door ONAIR-Events een
dansmiddag georganiseerd,
ging een grote groep met
‘Behind the Beach Bike Rentals’
op de fiets door de omgeving,
stonden er fietsen klaar voor
individueel gebruik en werd de
omgeving te voet of op de fiets
verkend.

De maaltijden werden door een
cateringbedrijf verzorgd en door
vrijwilligers via een buffet uitgedeeld. Ook werden de mensen blij
gemaakt met de nodige winterkleding waarvoor weer extra koffers
nodig waren en ook die werden
‘geregeld’. Moeders met kinderen
kwamen regelmatig lekkers brengen.
De plaatselijke vestiging van
grootgrutter Albert Heijn was
steeds weer genegen om te helpen als er plotseling dingen tekort
waren. Speelgoed was volop voor-

Taalcoaches gezocht
De afdeling van VluchtelingenWerk Nederland in Zandvoort,
die iedere woensdag in Pluspunt vluchtelingen met een beschermde status ontvangt, is op zoek naar taalcoaches.
VluchtelingenWerk Zandvoort
probeert vluchtelingen met een
verblijfsstatus, die in Zandvoort
wonen, te helpen met de inburgering door ze thuis extra hulp te
bieden. Dat wordt gedaan door
vrijwilligers. De hulp kan bestaan
uit helpen met huiswerk, maar het
gaat vooral om het spreken van

het Nederlands. In Zandvoort is
behoefte aan meer vrijwilligers die
als taalcoach kunnen helpen. Zij
hoeven geen speciale achtergrond
te hebben om dit te kunnen doen.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen
met J. van Looij, tel. 5712428 of email: familie.vanlooij@gmail.com.

Cartoon - Hans van Pelt

handen voor de kleinsten die zich
er prima mee vermaakten. Toen
bleek dat een knulletje van 12
jaar helemaal gek van auto’s was,
werden er ‘dinky toys’ door iemand
aangereikt. De lijst is nagenoeg
eindeloos.
Dit alles zou nooit mogelijk geweest zijn als er niet heel veel vrijwilligers zich bij coördinator Hilly
Jansen hadden gemeld. Binnen
de kortste keren had zij al een bestand van 200 vrijwilligers die voor
allerlei doeleinden konden worden ingezet. Terecht was burge-

meester Niek Meijer dan ook trots
op de Zandvoortse bevolking die
zich zo spontaan had aangemeld.
“Mede dankzij de inzet van heel
veel vrijwilligers, medewerkers en
andere betrokkenen verliep hun
verblijf in Zandvoort prima. Ik kan
het niet genoeg zeggen: wat een
hartverwarmende inzet van onze
samenleving, die laat zien waar
wij als Zandvoort voor staan”, aldus Meijer.
De vrijwilligers die werden ingezet waren allemaal vol lof
over de mensen die vriendelijk,
behulpzaam, voorkomend, beleefd en dankbaar werden genoemd. Vriendschappen met
Zandvoorters, jong en oud, zijn
gemaakt en zullen wellicht nooit
meer verdwijnen. Velen van hen
hebben traumatische gebeurtenissen in hun eigen land meegemaakt en als je dan op zo een
manier jouw verblijf in Zandvoort
invulling kan geven, in de hoop
op een betere maar vooral veilige
toekomst, kan alleen maar gesproken worden van een groep sterke
mensen. Ze zijn er nog lang niet.
Ze hebben nog een lange weg
te gaan, maar gezien hun instelling zullen ze er zeker komen.
Zandvoort, en de bijna spreekwoordelijk gastvrijheid van ons
dorp, heeft zich tot ver buiten de
gemeentegrenzen opnieuw zeer
positief op de kaart gezet.

Politieberichten

Douanier betrokken bij
drugssmokkel op Schiphol
Op Schiphol zijn afgelopen dinsdag vier verdachten aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Een van de verdachten is een 32-jarige vrouwelijke douanier uit Zandvoort.
De andere verdachten zijn twee
mannen uit Purmerend van
44 en 48 jaar en een 59-jarige
man uit Oostzaan. Het viertal
wordt niet alleen verdacht van
drugshandel maar ook van omkoping van een ambtenaar. De

drugs zou via de Zandvoortse
douanier illegaal zijn ingevoerd.
Alle verdachten zijn in bewaring
gesteld. Een van de twee mannen uit Purmerend had bij zijn
aanhouding een vuurwapen in
zijn woning.

Drie aanhoudingen
na mishandeling
Vorige week woensdagavond zijn drie mannen aangehouden op de Zandvoorterweg voor het mishandelen van een
42-jarige automobilist uit Heemstede. De automobilist kreeg
rond 20.45 uur om onduidelijke redenen ruzie met het drietal tijdens het rijden over de Zandvoortselaan.
De verdachten (19, 20 en
21 jaar) komen alle drie uit
Hoofddorp. Ze reden de man
klem op de kruising met de
Zwarteweg. Hierbij werd hij

bedreigd en mishandeld door
het drietal, die vervolgens er
vandoor ging. Korte tijd later
zijn de mannen aangehouden
in Zandvoort.

Column

is de ‘dag van de mantelzorg’
ook in Zandvoort aardig ingeburgerd. Elk jaar wordt op 10
november aandacht besteed
aan mensen die klaar staan om
hun hulpbehoevende partner
te helpen. Zonder dat je er erg
in hebt komt het op jouw pad.
Dus je doet het gewoon. Want
het is toch niet zo van: toedeloe zoek het maar lekker zelf
uit. Nee, je gaat ervoor. Dood
normaal, toch? Nou echt niet!
Bij het schrijven van het woord
‘mantelzorg’ bedenk ik mij
waar dat woord nou eigenlijk
vandaan komt. Heeft het iets
met Sint-Maarten te maken?
De twee onderwerpen liggen
qua viering (10 en 11 november) wel dicht bij elkaar. En ook
het woord mantel heeft een
link naar elkaar. Sint-Maarten
deelde namelijk zijn mantel
met een blinde bedelaar om
hem warmte te schenken. In
figuurlijke zin deelt een mantelzorger ook zijn mantel met
iemand die op dat moment
warmte zoekt. In ieder geval
is het woord mantel helder.
Maar of de bedenker van het
woord mantelzorger ook aan
Sint-Maarten dacht is een
vraag waar ik nog geen antwoord op heb.
Wat mij zo aanspreekt, is dat
één op de vier jongeren in
Nederland mantelzorger is.
Ik schrok van het getal. De
meesten zijn nog kinderen
die opgroeien met een chronisch ziek of gehandicapt familielid. Denk je eens in hun
situatie in: voordat zij naar
school gaan en ook daarna,
helpen ze iemand. Voor hen is
het de gewoonste zaak van de
wereld. Eigenlijk niet te bevatten dat dit ook in Zandvoort
gebeurt. Maar zo is het wel.
Wellicht dichterbij dan dat je
vermoedt.
In ieder geval is het fijn
dat op 18 november alle
Zandvoortse mantelzorgers
bij Pluspunt in het zonnetje gezet worden. Mijn lieve
mantelzorger die mij al meer
dan een half jaar helpt zal ik
extra verwennen. Hij vindt
het vanzelfsprekend dat hij
voor mij zorgt. Ik niet,
dus dank je wel Hans dat
je zonder morren mij zo
goed verzorgt. Dat mag
echt eens in de krant!

Nel Kerkman

Vluchtelingen hebben zich in Zandvoort niet verveeld
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Evenementenagenda

 NOVEMBER  NOVEMBER 
15 Culinair Rondje Zandvoort - Culinair proeven

incl. wijnen bij 8 restaurants. 12.00-17.00 uur

15 Classic concerts - Symfonie Orkest Haerlem.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

Nana’s maken

15 Intocht Sinterklaas - Aankomst strand

Deze weelderige, in felle kleuren beschilderde vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan het
idee van de vrouw als bron van alles. Nu gaan we deze
Dikke Dames zelf maken. In 3 lessen bouwen we haar op
vanuit de basis materialen tot jouw eigen vrolijke beeldje.
Houdt u rekening met € 12,50 materiaalkosten die u bij
de docent betaalt.
Maandag 19:00 – 21:30 uur
16 november t/m 30 november

ca. 12.00 uur

15 Sinterklaas spektakel - Korver Sporthal,
aanvang 14.45 uur

15 Van Kessel live en DJ Marko de Boerm

Restaurant eb & vloed, aanvang 16.00 uur

21 Zandvoort 500 - Start wintercompetitie,

Nails by Ginger

Veilig telebankieren op uw tablet
ABN/AMRO

Haltestraat 37
Zandvoort

Tijdens deze workshop leert u in 2 uur hoe u veilig uw
bankzaken kunt regelen met de telebankier app op uw
tablet.Verder veel tips en nog meer tips.
Dinsdag 13:00 – 15:00 uur
1 december

Meer cursussen, workshops,
informatie of aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl

UW STEM TELT!
Wie van de genomineerde organisaties verdient
volgens u de vrijwilligersprijs 2015?
Ga naar www.vip-zandvoort.nl en stem mee.

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort

HET IS NU TIJD VOOR
SPECTRE

DO/ZO/MA/DI
OM 20.00 U. VAN
HET VERWISSELEN
VRIJUW
/ ZA OM
19.00 & 21.45 U.
ZOMERBANDEN

NAAR WINTERBANDEN!

FILMCLUB:
Actie t/m 25-12: 20% korting op
DHEEPAN winter en all season banden
Vredestein/Novex
•
•
•
•
•
•
•

VLUCHT
NAAR PARIJS
AlleTAMILSTRIJDER
merken banden nieuw
& gebruikt
WO OM 19.30
UURbanden
Zomer/winter/all
season
Banden wisselen en balanceren
Banden opslag
Altijd
Wintercheck
scherpe prijzen
DE CLUB VAN SINTERKLAAS
&!
Accu’s
Vervanging
van lampjes etc. SCHOENTJES
DE VERDWENEN

Maak een
afspraak
NOV of kom gewoon langs
➔ 14
Wij staan 7 dagen per week voor u klaar, ook op zondag!

THE GOOD
DINOSAUR
Hogeweg 2 - Zandvoort
➔ NED. PREMIERE
25 NOV
Tel. 023-5712240

geerlingbandenservice@hotmail.com

DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE VERDWENEN SCHOENTJES
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

SPECTRE

DO/ZO/MA/DI OM 20.00 UUR
VRIJ / ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

FILMCLUB:
45 YEARS MET CHARLOTTE RAMPLING
& TOM COURTENAY
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:

THE GOOD DINOSAUR
➔ NED. PREMIERE 25 NOV

HOLLAND NATUUR IN DE DELTA
➔1 DECEMBER

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

L

B A N D E N OM
& 13.30
ACCU
SERV
ICE
ZA/ZO/WO
& 15.30
UUR

Kunst op vrijdag

Yoga met Meditatie op maandagavond en vrijdagmorgen
Open Atelier op dinsdagmorgen
Boetseren en Beeldhouwen op donderdagavond
Bridge Vervolg voor mensen met enige basiskennis
op dinsdagavond
Glas in Lood op woensdagavond
Nederlandse Les op donderdagmorgen
Denderen door de duinen, een wandelgroep
op dinsdagmorgen
iPad optimaal gebruiken op vrijdag
Senioren Tablet en Laptop cursussen op dinsdagmorgen.

Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

‘G ive
oe va
de nu
m it h
or o
ge te
n lH
Za oo
nd gla
vo nd
or
t’

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)

U gaat met een mooi bloemstuk naar huis.
woensdag 14:00 – 15:30 uur
Kerstkrans 9 december
kerststukje 16 december

In januari beginnen weer nieuwe cursussen:

27 Sinterklaastoneel - Door Zandvoortse leraren.

Bioscoopprogramma
12 november t/m 18 november

Workshop bloemschikken

Pluspunt organiseert op vrijdagmiddag verschillende
creatieve workshops. Van 13:00 – 16:00 uur.
27 november & 4 december: Kerstkaarten maken
11 & 18 december: Amigurumi haken
(haak je kerstbal of kerstcadeautje)

Circuit Park Zandvoort

Komende zaterdag o.a. met:
10.10 uur De duinwachter vertelt/
Gerard Scholten
10.40 uur Verkiezing ondernemer van het
jaar 2015/ Gillis Kok
11.10 uur Vluchtelingencoördinator
statushouders Zandvoort/
onder voorbehoud
11.25 uur Vrijwilligersprijs 2015/ Maaike Koper,
Rob de Graaf/ Gerrie Rutte
11.40 uur Classic Concerts/ Peter Tromp
Presentatie: Henny van der Leden en Rob Petersen
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Vijfde 50+ weekend wederom geslaagd,
maar VVV denkt ook aan vernieuwing
Het vijfde Nationale 50+ weekend in Zandvoort was weer prima geslaagd. Volgens Lana
Lemmens van de VVV Zandvoort waren er minder mensen dan vorig jaar. Dat lag voornamelijk aan de zaterdag, die wat weer betreft slecht begon. Zondag daarentegen was
drukker dan vorig jaar. Al met al werden er bijna duizend ‘goodiebags’ uitgedeeld, die
rijkelijk gevuld waren met allerlei aanbiedingen van ondernemers uit het dorp. Uit het
hele land, van Groningen tot Maastricht, waren mensen naar Zandvoort gekomen om de

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Poppy’s internationaal
erkend

50+ dagen mee te maken.
Er was genoeg te doen, zowel
binnen als buiten. Wie actief aan
de slag wilde, kon op het zuiderstrand ter hoogte van Havanna
meedoen aan een beachtraining,
gegeven door QuatroBT. Dat kan
overigens elke zaterdagochtend en woensdagavond. De
bekende Sloppieswandelingen
waren beide dagen goed bezet.
Klaas Koper en Freek Veldwisch
hadden het er maar druk mee!
De natuurwandelingen door
de Amsterdamse Waterleiding
Duinen trokken een ‘volle bak’,
waarbij gezocht werd naar burlende herten.
Het treintje dat door het hele
dorp reed, had zoals elk jaar over
belangstelling niet te klagen. Dat
gold ook voor het JuttersmuZEE-um, dat mede door het roken van verse makreel voor de
ingang extra veel bezoekers trok.
Het roken werd verzorgd door
Jeffrey Vos en Willem Minkman

van de Zeevisvereniging Zandvoort. De dames van de Wurf
schilden zaterdag op het Kerkplein hun vingers blauw aan de
grote aardappelen, waar Het
Plein verse patat van bakte, dat
er bij het toegestroomde publiek
inging als koek.
Bij SmitS Health & Wellness,
voorheen bekend als Slender
You Zandvoort, waren ze heel
enthousiast. Zo druk was het
nog nooit geweest. Druk was
het ook zondagmiddag in het
atelier van Ellen Kuijl, die een
workshop Glasfusing organiseerde. Een tiental dames en
heren ging enthousiast aan de
slag met stukjes glas om er bijzondere kunstwerkjes van te
maken. Leuk om te doen was
ook de chocoladeworkshop
bij Tea, Chocolate & More in de
Kerkstraat. De belangstelling viel
echter een beetje tegen. Gezien
de reacties in het dorp kwam

Glasfusing bij Ellen Ku

ijl

Piepers schillen op het Kerkplein

dat mede omdat men de deelnameprijs wat aan de hoge kant
vond. De belangstelling voor
de rondleiding over Circuit Park
Zandvoort viel ook enigszins tegen. Slechts vier personen deden
er aan mee. Dat gold in feite ook
voor de mogelijkheid om te leren
duiken bij Scuba Republic. “Wij
doen elk jaar mee aan de 50+
dagen, maar waarschijnlijk zijn
de 50+’ers niet onze doelgroep”,
liet een woordvoerder weten.
Center Parcs had meerdere activiteiten georganiseerd, waaronder goedkoop zwemmen in het
tropische Aqua Mundo-bad en
een Segway-clinic. Daarvoor was
veel belangstelling.
Al met al heerste er bij Lana
Lemmens tevredenheid over
deze vijfde editie van het 50+
evenement. Toch denkt ze er aan
het 50+ weekend volgend jaar
op te frissen: “Je moet je blijven
vernieuwen.”

De jaarlijkse Poppy herdenking
heeft in Zandvoort € 381,10 opgebracht. De organisatie dankt
alle gulle gevers voor hun bijdrage. Zij hebben geconstateerd
dat ook in november buitenlanders ons strand en dorp weten te
waarderen. Behalve veel dorpsgenoten, lieten ook Engelsen,
Schotten en Duitsers zich bij de
AH supermarkt een klaproos opspelden door afgevaardigden
van de Royal Canadian Legion.
De klaproos staat symbool voor
alle slachtoffers, zowel militairen
als burgers die hun leven gaven
voor onze vrijheid.

Uniek interview
Nooit eerder heeft paus Fransiscus zich laten interviewen door
een Nederlands medium. Het
Utrechtse Straatnieuws kreeg
het voor elkaar, samen met de
Trouw-journalist Stijn Fens vertelde paus over zijn jeugd, over
armoede en over de gouden kooi
van het Vaticaan en over een
mogelijk bezoek aan Nederland,
zo vermeldde De Trouw. Een interessante bijkomstigheid is dat
journalist Stijn Fens de zoon is
van Kees Fens, die vroeger op
de Emmaweg woonde en zo’n
beetje de beroemdste recensent van Nederland is geworden.
Stijns broer Herbert woont nog in
Zandvoort. Op 6 november staat
het interview met de paus in de
Utrechtse daklozenkrant en wordt
gepubliceerd in de Amsterdamse
straatkrant Z!. Exemplaren zijn in
die steden op straat te koop en
kunnen ook worden besteld via
straatnieuws.nl. De verkopers delen mee in de opbrengst.

Zin in een feestje?

E-um

-ZE
Visroken bij het Jutters mu

Sloppiestocht met Kla

as Koper

Café Neuf maakt de belofte die
gedaan werd bij het ingaan van
de winterperiode waar: deze winter iedere maand een geweldige
band live. Komende zaterdag,
14 november, treedt de groep
Volkers op. Een band die de betere Nederpop op de bühne
brengt. Werk van onder andere
Boudewijn de Groot, Frank Boeien,

Doe Maar en de Dijk staat op het
repertoire. Maar ook de geijkte
meezingers van André Hazes en
veel eigen werk zal de revue passeren. Deze avond zullen zij ook
hun nieuwe single presenteren:
‘Voor jou’. Een feest van herkenning zaterdagavond in café Neuf
in de Haltestraat.

NSGK collecte van 16
t/m 21 november
Enkele tientallen vrijwilligers gaan
volgende week in Zandvoort weer
op pad om geld in te zamelen voor
kinderen en jongeren met een
handicap. Zij komen aan de deur
tijdens de landelijke collecteweek
van NSGK (Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind) van
16 t/m 21 november.

Bedankt voor de hulp
Mevrouw H. Bluijs berichtte de
krant dat ze graag een bedankje
wilde plaatsen. Afgelopen woensdag was zij ten val gekomen op de
weekmarkt. De mensen die haar
toen spontaan hebben geholpen,
is zij zeer dankbaar. “Langs deze
weg wil ik de mensen die mij geholpen hebben hartelijk danken”,
aldus mevrouw Bluijs, die het gelukkig goed maakt na de val.

KNRM eert trouwe
donateurs

November is traditiegetrouw de
maand waarin de Ko nink lijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar trouwe donateurs in het zonnetje zet. Deze
mensen steunen de KNRM al 50 of
60 jaar met een vrijwillige bijdrage. Station Zandvoort had de eer
en het genoegen om afgelopen
zaterdag drie trouwe donateurs
met aanhang te verwelkomen.
De jubilarissen ontvingen een oorkonde en een speldje. Ook kreeg
men het fraaie boek ‘Wie goed
doet’, waarin wordt uitgelegd hoe
de boten van de KNRM aan hun
naam zijn gekomen. Daarna is er
met reddingboot Annie Poulisse
een rondje gevaren en met de
truck over het strand gereden,
zodat de donateurs konden zien
waar hun gulle giften de afgelopen jaren voor zijn gebruikt.
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15 november bij

WIJ ZIJN
WEER OPEN!

authentieke huisgemaakte

Zin in een drankje en een dansje
kom dan naar Club Epic

Vanaf 12.00 uur:
Culinair rondje dorp

Elke vrijdag en zaterdag geopend
vanaf 23:00 tot 05:00

Vanaf 16.00 uur:
After party met Van Kessel live
akoestisch en DJ Marko the Boer

Entree is gratis

13 november t/m 6 december
Reserveren aanbevolen!
maandag en dinsdag is de Tapas keuken gesloten

Restaurant eb & vloed
in Amsterdam Beach Hotel
Badhuisplein 2-4

Kerksteeg 2

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Ook behandelingen aan huis mogelijk

Voor de lekkerste ambachtelijke
Letters & Sint cadeautjes

DE JUISTE
SFEER MET
ONZE
BLOEMEN !!!
PS ook voor mooie sfeercadeautjes...

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c
Openingstijden: ma-wo-vr 10 -13 uur
Tel. 023-5766589

Specialist voor al uw bloemwerken.

Kerkstraat 8
2042 JE Zandvoort
023 743 111 0

Tea Chocolate
& More

BISTRO MMX
Zandvoort
COFFEE CORNER

HAIRSTYLING

TAROT

BAGS

BIJOUX

en nog veel meer zoals leuke workshops, readings,
spirituele cadeau’s en gezellige ladies nights!
Gouden Haan Zandvoort is helemaal omgetoverd naar een nieuw concept!

Kennismakingsactie Gigi’s Hairstyling
Dames wassen, knippen en föhnen nu 25,00
Heren wassen, knippen/scheren of snijden nu 17,50
(Geldig bij inlevering van deze coupon, de actie loopt t/m 1 december 2015)

Gouden Haan • Passage 18 Zandvoort • 023-8220393

ADVERTEREN
IN DE ZANDVOORTSE COURANT
TIJDENS DE FEESTWEKEN
Informeer naar de Sint- en kerstacties:
Ronald Arnoldt: 06-2125 8459 / Ingrid Muller: 06-2453 0167

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Kom je ook eens proeven van onze winterkaart?
Iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend
vanaf 17.30 uur
Maar ook alleen voor een drankje of lekkere
koffie ben je van harte welkom
VOORGERECHTEN / TAPAS

Carpaccio
Vitello Tonnato
kipvleugeltjes met honing
Duivelse kipvleugeltjes (spicy)
Pittige balletjes in tomatensaus
Proeverij van Italiaanse salami
Gamba’s met knoflook en hete peper
Ansjovis in zuur
Salade Caprese
Ham met meloen
Bruschetta tomaat / basilicum
Bruschetta zalm / Philadelphia
Gegrilde sardines met rozemarijn zout
Gemarineerde olijven
HAMBURGER
Hamburger Mozzarella en pesto
Hamburger Surf ‘n’ Turf
Cheeseburger
Hamburger American Classic
MAALTIJD SALADE
salade gegrilde kip / Mango
salade rauwe tonijn
salade rauwe zalm
HOOFDGERECHTEN
Tagliata di manzo (sappige biefstuk en Parmezaan)
Pittig piepkuiken
Mix grill vlees
Schnitzel
spies van gegrild varkensvlees
spies gamba’s en Calamari
Zeebaarsfillet in witte wijn saus
PIZZA
Pizza Margherita
Pizza Salame piccante
Pizza Borromea
Pizza Tonno
Pizza Prosciutto, Parmiggiano e rucola
DESSERTS
Scroppino
Tiramisu’
Panna cotta met caramel saus
twee bolletjes ijs
Crepes met ijs

Haltestraat

3

023 57 17 523

€ 7,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 3,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 16,50
€ 15,00
€ 16,50
€ 14,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 21,00
€ 8,50
€ 12,00
€ 11,50
€ 12,00
€ 14,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
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Grand Prix terug ‘op’ Zandvoort?
Jerry Kramer (VVD) heeft vorige week een ballon opgelaten en wil proberen om de Formule 1 weer naar Zandvoort
te halen. In een motie, die raadsbreed werd aangenomen,
roept hij het college op om te (laten) onderzoeken of er
voor Zandvoort mogelijkheden zijn om in 2018 de hogeschool van het racen terug naar het duincircuit te krijgen.
Hij haalde er de landelijke pers mee.

De laatste Grand Prix van Nederland werd in 1985 verreden

Veel bijval kreeg de VVD’er uit
alle hoeken en gaten. Maar er
waren ook realisten die meldden
dat vooral de grote baas achter
de F1, Bernie Ecclestone, nooit
meer naar Zandvoort zou komen
met zijn rondreizende racecircus.
De gemeente Zandvoort wil in

ieder geval onderzoeken of er in
de toekomst weer Formule 1-races kunnen worden verreden op
Circuit Park Zandvoort.
Volgens de gemeente is een
nieuwe Grand Prix, waarvan de
laatste editie op Zandvoort in

1985 werd verreden, goed voor
de economie en het toerisme in
Zandvoort en zeer wijde omgeving. Door financiële onzekerheid kwam er toentertijd een
einde aan de serie van 30 verreden Grand Prix op het circuit van
Zandvoort. De kosten voor een
nieuw project zijn echter niet
door de gemeente Zandvoort
en Circuit Park Zandvoort alleen te dragen, daar is (veel)
meer voor nodig. Volgens de
gemeente zou de regering een
rol kunnen spelen in het project.
Ook moet er overleg plaatsvinden met het management van
de Formule 1.
Er is al 30 jaar geen Formule 1-race
meer geweest op Zandvoort,
maar de COO van Circuit Park
Zandvoort, Erik Weijers, is enthousiast over het plan. “Als we
samen de schouders eronder
zetten, dan is het mogelijk”, is
hij van mening. Volgens hem
moet Max Verstappen, die het
momenteel erg goed doet in de
F1-wereld, zijn succes ook op vaderlandse bodem kunnen laten
zien. “Het zou geweldig zijn als
Max de eerste race in Zandvoort
zou winnen”, aldus Weijers.

Vier jubilarissen bij KNRM Zandvoort
Na de brandweer heeft ook de lokale afdeling van de KNRM een viertal vrijwillige jubilarissen in het zonnetje gezet. Maandagavond werden Ab Zwemmer en Vincent Roest,
beiden 10 jaar actieve dienst, Harry Faase voor 25 jaar trouwe dienst en Tom Looijer,
voor maar liefst 35 jaar als actief lid van de KNRM, door de voorzitter van de plaatselijke
commissie, Niek Meijer, in het zonnetje gezet.

Ondernemersgala 2015
Volgende week donderdag vindt in De Haven van Zandvoort de jaarlijkse avond voor ondernemers plaats. Op
initiatief van de gemeente worden alle ondernemers van
Zandvoort uitgenodigd om gezamenlijk de successen te
delen van het afgelopen jaar.
Sinds enkele jaren wordt deze
avond mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van Holland
Casino. De organisatie is in handen van Beachpromotion en De
Zandvoortse Courant. De aankleding van de avond is van dien
aard dat sinds vorig jaar de term
‘gala’ wordt gehanteerd. Gepaste
kleding wordt zeker op prijs gesteld. Zowel online als offline zijn
alle ondernemers van harte uitgenodigd om het Ondernemersgala
bij te wonen. Ondernemers die
geen uitnodiging voorbij hebben
zien komen, kunnen deze oproep
als zodanig beschouwen.

Tijdens het Ondernemersgala
wordt ook bekend gemaakt wie
de ‘Onderneming van het Jaar’
is geworden. Er kan tot 13 november gestemd worden, daarna worden alle stemmen verzameld en bij elkaar opgeteld.
Donderdagavond 19 november
weten we wie zich het komende
jaar ‘Ondernemer van het Jaar
2015’ mag gaan noemen.

Het programma is als volgt:
Netwerkborrel 19.30-20.30 uur
Hoofdprogramma 20.30-22.00 uur
Feestelijke afsluiting 22.00-23.30 uur

Jubilaris en afscheid bij
Zandvoortse brandweer
Vorige week vrijdag stond Alco Hoogeveen volop in de
schijnwerpers. De brandweerman begon 20 jaar geleden
bij de vrijwillige brandweer in Zandvoort en werd elf jaar
later beroepskracht. Wegens deze 20 jaar kreeg hij de medaille en oorkonde die hierbij horen overhandigd door
wethouder Gert-Jan Bluijs, die de afwezige burgemeester
Niek Meijer verving.

Alco Hoogeveen krijgt de herinneringsmedaille opgespeld

Vlnr. Niek Meijer, Vincent Roest, Ab Zwemmer, Harry Faase, Tom Looijer en Jos Stierhout

Vooral de ‘prestatie’ van Looijer
springt er uit. Het is zeer zeldzaam dat iemand 35 jaar actief voor de KNRM zijn vrije tijd
opoffert. Meijer overhandigde
Zwemmer, Roest en Looijer de
oorkonde en vrijwilligersmedaille die hoort bij hun jubileum, en
bedankte ook de partners voor
hun bereidheid om hun man bij

tijd en wijlen af te staan aan de
reddingmaatschappij.
Vervolgens kreeg de nieuwe
directeur van de KNRM, Jos
Stierhout, het woord. Stierhout
stak richting Harry Faase zijn bewondering niet onder stoelen of
banken. Hij memoreerde de gebeurtenissen uit 1990, het jaar

dat Faase tot de KNRM toetrad.
Geheel de traditie getrouw had
hij voor de zilveren jubilaris een
aantal cadeaus meegenomen en
voor zijn vrouw de traditionele
set koffielepeltjes.
Na alle plichtplegingen werden
de vier door hun collega’s hartelijk gefeliciteerd.

Hoogeveen werd ook door de
Zandvoortse commandant, Korine
Wit, in het zonnetje gezet en van
de personeelsvereniging kreeg hij
een gevulde envelop. De mooie
bloemen waren er uiteraard voor
zijn echtgenote.

Afscheid
Tevens werd er van twee brandweerlieden afscheid genomen.
Max de Hoop, sinds 6 jaar actief
bij de Zandvoortse brandweer,
had ontslag aangevraagd wegens
studiebezigheden. Ook officier Jos
Berkhout nam afscheid. “Het wordt

voor vrijwillige officieren, wat ik
ben, steeds moeilijker om bij te
scholen. Ik heb daarom ontslag
aangevraagd. Wel een beetje jammer, ik was al meer dan 30 jaar aanwezig en heb onder andere veel
kunnen doen voor deze mooie,
nieuwe kazerne. Het heeft alles
met mijn werk te maken. Ik heb
HBO Bouwkunde gestudeerd en
ben daarin ook werkzaam. De nieuwe kazerne was dus een kolfje naar
mijn hand”, zei de aimabele brandweerman. Het werd een gezellige
avond voor de medewerkers van
de Zandvoortse brandweer.
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KIJKMOMENT!

KIJKMOMENT!

Linnaeusstraat 11D
• Maandag 16 november om
11:00 uur kijkmoment;
• Ruime familiewoning met
4 slaapkamers, woonoppervlak
Huurprijs: € 875,=p/mnd
ca. 110 m² excl. balkons;
excl. nutsbedrijven/servicekosten
• Voorzien van dubbel glas;
• Huurprijs is exclusief verbruik gas, water en elektra;
• Servicekosten € 9,98 per maand;
• Inkomenseis minstens € 2.625,= netto per maand;
• Waarborg 1 maand brutohuur.

Martinus
Nijhoffstraat 22
• Maandag 16 november om
11:30 uur kijkmoment;
• Familiewoning met voor- en
Huurprijs: € 900,=p/mnd
achtertuin;
excl. nutsbedrijven/servicekosten
• Beschikt over 3 slaapkamers
en beschutte achtertuin met berging en achterom;
• Huurprijs is exclusief verbruik gas, water en elektra;
• Servicekosten € 1,33 per maand;
• Inkomenseis minstens € 2.700,= netto per maand;
• Waarborg 1 maand brutohuur.

ELE
MULTIFUNC TIONTE!
IM
U
R
BEDRIJFS

VILLA NABIJ
DE DUINEN!

Vinkenstraat 48

Kochstraat 17

• Charmante, goed onderhouden
villa met oprit;
• Royale woonkeuken en
woonkamer met open haard;
Vraagprijs: € 599.000,= k.k.
• Mogelijkheid tot kantoor/
praktijkruimte aan huis;
• Nagenoeg gelijkvloers wonen maar toch 3 slaapkamers;
• Fraai aangelegde tuin met meerdere zonneterrassen;
• Unieke ligging nabij de duinen en het strand;
• Woonoppervlakte ca. 153 m², perceeloppervlakte 449 m².

• Zeer royale en multifunctionele bedrijfsruimte;
• Aantrekkelijk gelegen in
Zandvoort-Noord;
Vraagprijs: € 300.000,= k.k.
• Voldoende parkeermogelijkheden in de directe omgeving;
• Schuifdeuren aanwezig over de gehele breedte;
• Thans ingedeeld in 3 units welke gescheiden zijn door
eenvoudige scheidingswanden;
• Totale vloeroppervlakte bedraagt maar liefst ca. 600 m².

Gemiddelde
Funda klanten
beoordeling een 9,0!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

(Bron: Funda)

VERKOCHT IN 2015!
R. Ketellapperstr. 43
Van Speijkstr. 120
Kromboomsveld 39
Schuitengat 1C
Celsiusstr. garage 204-1
Treubstraat 12
Zr. D. Brondersstr. 8
Secr. Bosmanstr. 23A
Haltestraat 15E
Keesomstr. 465
Max Euwestr. 50
Nassauplein 5
Koninginneweg 22
De Ruyterstr. 22
Hulsmanstr. 16
Flemingstr. 352
Kromboomsveld 75
R. Ketellapperstr. 4
Sara Roosstr. 44
Fenemaplein 22F11
De Favaugeplein 37B
Keesomstraat 419
Mr. Troelstrastr. 62F13
Schuitengat 43
Mr. Troelstrastr. 62F11 Kostverlorenstr. 103
Mr. Troelstrastr.62F22 De Schelp 72
Mr. Troelstrastr. 62F16 Willemstr. 29
Egelantiersgracht 324, Kostverlorenstr. 81
M. Nijhoffstr. 55
Amsterdam
De Ruyterstraat 4F6
Lorentzstraat 270
Mr. Troelstrastr. 33
Ir. Friedhoffplein 11
Passage 3F51
Secr. Bosmanstr. 15
Kromboomsveld 53
V. Alphenstr. 57F20
Schuitengat 49
Hogeweg 52
Brederodestr. 239
Wilhelminaweg 3
Zandvoortselaan 42
Kanaalweg 33
Celsiusstr. 192F12
J.G. Mezgerstr. 52
T. Hiddesstr. 161
Sara Roosstr. 68
T. Hiddesstr. 55
Thorbeckestr. 19
Fenemaplein 2F1102
Hogeweg 56F3
Zandvoortselaan 125
Potgieterstr. 56
Diaconiehuisstr. 4-6 V.O.V.
Trompstr. 21D
Piet Leffertsstr. 21
Van Galenstr. 170
Jan Steenstr. 14
Witte Veld 22
Hogeweg 54F15
Wilhelminaweg 31
J.G. Mezgerstr. 100 V.O.V.
R. Ketellapperstr. 29
Van Galenstr. 138 V.O.V.
Voltastr. 20
Swaluëstr. 17D
Keesomstr. 507
Willemstr. 17
De Ruyterstr. 72
Swaluëstr. 27A
Keesomstr. 483
A.J. v/d Moolenstr. 69
Bilderdijkstr. 19
Nic. Beetslaan 11 V.O.V.
Vinkenstr. 8
Boerlagestr. 16 V.O.V.
Van Speijkstr. 175
Celsiusstr. 205 V.O.V.
Hogeweg 22F22
Lorentzstr. 162 V.O.V.
V. Stolbergweg 11
V. Alphenstr. 61F22
Hogeweg 22F8
Celsiusstr. 211 V.O.V.
Kromboomsveld 72
Kromboomsveld 15 V.O.V.
K. Doormanstr. 10F2

BEDRIJVENGIDS pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

BOTER van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

echte ROOMBOTER

* zo lekker en altijd SMEUìG!

NU pkj. 250 gr. van 1,98 voor maar 1,49

Zaterdag 14 nov 21.30
Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Autorijschool W. van der Veld
Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Volkers Live
@ Cafe Neuf
Volkers speelt de betere Nederpop, De Dijk,
Doe Maar, Frank Boeijen maar ook lekkere
meezingers van André Hazes

L

Al 25 jaar een begrip in Zandvoort!

Actie: € 100 korting

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Gratis entree

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Zandvoortse architecten geven hun visie op ontwikkeling Watertorenplein
Sinds de verkoop van de watertoren in 2006 is de gemeente Zandvoort bezig om het gebied eromheen te ontwikkelen. In de loop der jaren zijn er diverse futuristische
ontwerpen voor de watertoren en het Watertorenplein
geschetst, de een nog mooier dan de ander. Zelfs een
prijsvraag onder de bevolking was een van de mogelijkheden. Intussen lijkt het erop dat er beweging in de zaak
zit. Drie verschillende architectenbureaus, Springtij, De
Biase en AG architecten, hebben op eigen initiatief ontwerpen ingediend.
door Nel Kerkman

Wethouder Liesbeth Challik,
met Ruimtelijke Ordening
in haar portefeuille, is zeer
content met de drie ingediende plannen voor het
Watertorenplein. “Ik val met
mijn neus in de boter om zomaar deze ontwerpen van drie
Zandvoortse architecten op
een presenteerblaadje te krijgen. Ik wil voortvarend aan de
slag, mijn wens is om eventueel
in 2017 aan de gang te kunnen
gaan. Uiteraard is participatie
zeer belangrijk, de omwonenden rond het Watertorenplein
zullen in het tweede kwartaal
2016 hun inbreng mogen geven, in het derde kwartaal van
dat jaar gaan de plannen naar
de raad. Maar eerst ga ik, samen met projectmanager Frans
Breg, kijken naar het financiële
gedeelte en de haalbaarheid
van de plannen. Voldoet het
ontwerp aan de eisen van het
bestemmingsplan en/of de
door de gemeenteraad vastgestelde Beeldkwaliteitsnotitie
met betrekking op stedebouwkundiggebied, de hoogte, architectuur, dan gaan wij pas
later inhoudelijk invulling aan
het plan geven. Het is een andere manier van werken”, aldus
de wethouder.
Verder geeft Challik aan dat
de gemeente gaat voor een
integrale samenhangende
ontwikkeling. Dat houdt in dat
de keuze uit de initiatieven in
afstemming met de Watertoren
Zandvoort C.V. (WZCV) gaat
plaatsvinden. Omdat de watertoren sinds 2006 eigendom is
van WZCV bepaalt zij door wie
hun plandeel ontwikkeld of
gerealiseerd gaat worden, dat
kunnen zij uiteindelijk ook zelf
zijn. Immers het ontwerp van
Springtij Architecten is in opdracht van WZCV uitgevoerd.

De Biase architecten
De drie ontwerpen van het
Watertorenplein zijn totaal
verschillend van elkaar. De ar-

chitecten van AG Architecten
en De Biase zijn met hun schets
de hoogte in gegaan en zijn
gefocust op appartementen.
De Biase heeft de watertoren niet meegenomen in de
plannen en heeft voor het
Watertorenplein, in samenwerking met Zorgbalans, zorgappartementen als invulling.
Tevens is er ruimte ingetekend
voor 24 uurs zorg, een huisartsenpost, sportschool etc.

Project van De Biase Architecten

AG Architecten
Bij het ontwerp van AG
Architecten is, zeer opmerkelijk, de watertoren mede ontwikkeld met bovenin een penthouse. De tussenverdieping
heeft een bestemming voor
een uitzichtpunt, kunstexpositie- en tentoonstellingsruimte.
De lagere (voormalige) kantoorverdieping is bestemd voor
woningen met een loftachtige
sfeer. De externe glazen lift is
aan de buitenzijde van de toren getekend en sluit aan bij
het aan die zijde getekende
nieuwe appartementenblok.

Springtij architecten
Het ontwerp van Springtij
heeft geen appartementen
maar huizen, met een knipoog naar de oudste kern van
het dorp dat daar dichtbij ligt.
Het niveauverschil is speels opgepakt met trappen en straatjes. Echter dit ontwerp voldoet
niet aan het vastgestelde bestemmingsplan, dat alleen
bebouwing toestaat aan de
Thorbeckestraat/Hogeweg.

Project van AG Architecten

Wie van de drie?
De vraag op welke van de drie
ontwerpen de keuze van de
gemeente zal vallen is nog
lang niet bepaald. Er is waarschijnlijk nog een lange weg te
gaan voordat de Zandvoortse
vlag weer fier op de watertoren wappert. Maar dat het nog
eens 10 jaar gaat duren, is als
het aan wethouder Liesbeth
Challik ligt, zeker niet het geval.
Zij belooft dat zij de vaart erin
blijft houden!

Project van Springtij Architecten
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Zandkorrels
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
...................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of op
www.amsterdamaanzee
.amsterdam en blijf
op de hoogte
...................................................
KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting
...................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
.................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
...................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of op
www.amsterdamaanzee
.amsterdam en blijf
op de hoogte
...................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 155 per maand
06-53256274

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
...................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en renovatie in en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk, badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Professioneel schilder.
Ook voor schoonmaakwerk
bij u thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................

Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke likdoorns,
eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen.
Pro-voet lid.
16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen en
buiten schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Super-de-luxe
zonnebank
bij
SmitS Health & Wellness
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

Zandvoort bedankt
haar superhelden!
Mantelzorgers zorgen als vanzelfsprekend voor
hun naaste: een kind, een ouder, een partner of
buurman. Zij vinden dit heel gewoon maar dat
is natuurlijk niet zo. De zorg die mantelzorgers
geven is bijzonder en waardevol. Om deze superhelden een hart onder de riem te steken organiseert Pluspunt in samenwerking met Tandem op woensdag 18 november van 13.30 tot
17.30 uur een plaatselijke mantelzorgdag.
Bent u zo’n superheld? Dan bent u meer dan welkom om
deel te nemen. Ze beginnen deze dag in het gebouw
van Pluspunt aan de Flemingstraat 55 om 13:30 uur met
koffie en gebak. Vervolgens kunt u deelnemen aan een
activiteit of workshop; u kunt nog kiezen uit: wandelen
met de boswachter, een High Tea, een rondleiding in het
Zandvoorts Museum of een schilderworkshop. Wanneer
u deze middag opvang nodig heeft voor de naaste
waarvoor u zorgt, wordt samen met u, Tandem, Amie
of Zorgbalans naar een passende oplossing gezocht.
Informatie over het bestaande ondersteuningsaanbod
voor mantelzorgers is de gehele middag beschikbaar.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De dag wordt om 16.30
uur afgesloten met een hapje en een drankje en bijzonder entertainment.
Het aanmeldformulier voor deze middag kunt u ophalen
bij de balie van Pluspunt of downloaden via www.pluspuntzandvoort.nl. U kunt zich hiervoor nog aanmelden
tot vandaag, donderdag 12 november.

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

Uw specialist in wild.
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

10

Poelier
Hans Ruardy

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O.a. vers verkrijgbaar:
• Hele hazen • hazenbouten • hazenruggen
• wild konijn • wilde eend
• wilde eendenborstfilet
• struisvogelbiefstuk • hertenhaasbiefstuk
• hertensucade etc.
Iedere woensdag op de weekmarkt
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Eén keer per maand organiseert Jazz in Zandvoort in theater De Krocht een jazzconcert.
Het programma is zeer divers en staat in het teken van luisteren en genieten van professionele jazzmusici. Na jarenlang lobbyen was 8 november de Nederlandse zanger
Humphrey Campbell eindelijk naar de badplaats gekomen en werd begeleid door Karel
Boehlee (piano), Roy Dackus (slagwerk) en Eric Timmermans (contrabas).

Gast Cor Bakker (blauw overhemd) speelt mee

door Nel Kerkman

De verwachting was hoog gespannen want Humphrey Campbell is in de muziekwereld beter
bekend als popzanger dan als
jazz-zanger. Maar bij de eerste noten bleek al snel dat het
een geweldige jazzy-middag
zou worden. Met zijn prachtige
warme stem, die soms diep van-

uit zijn tenen kwam, boeide hij
het publiek. Hij praatte het programma humoristisch aan elkaar
en betrok vaak het publiek erbij.

Cor Bakker
Campbell had er duidelijk zin
in want er was dit keer geen
intro van het gelegenheidstrio
Boehlee, Dackus en Timmermans.
Er werd direct het mooie nummer

Open huis bij nieuwe
huisarts in Nieuw Noord
Vorige week donderdag organiseerde Nienke van Bergen als
nieuwe huisarts een gezellige en drukbezochte kennismakingsmiddag. Samen met haar man Mathijs en trouwe medewerksters Petra Rotte en Riet Tak ontving zij alle gasten.

tiënten en andere bezoekers een
plezieriger aanzien geven.
Ook start de huisartsenpraktijk
met een digitale nieuwsbrief.
Iedereen kan zich hiervoor aanmelden via de website www.
huisartsvanbergen.nl. Nienke
toonde zich een opvallend blije
nieuwe huisarts en die vrolijkheid zal zij ook zeker aan haar
patiënten kunnen overbrengen.
Veel succes gewenst Nienke!

Na de pauze ging het in sneltrein vaart verder. De een na
de andere solo zowel van bassist Timmermans als drummer
Dackus bracht de handen opeen.
Bij het lied van Charlin Chaplin,
‘Smile’, gaf Boehlee een fantastische pianosolo. Uit het niets
kwam opeens iemand uit het publiek naar voren die van Campel
de microfoon overnam bij het
nummer ’Take the A train’, het
was een spontane actie van de
zanger Dennis Kivit. Na de aankondiging van Campbell “Ik ga
naar huis” en een toegift kregen
de musici een terecht verdiende
staande ovatie. De koek was op
maar de bitterballen niet, er werd
nog lang na gebabbeld.
Het volgende concert is op 13
december met saxofonist Simon
Righter. Voor aanvang meldde
voorzitter Hans Reijmers dat het
concert in januari niet op de 10e
is maar een week later; de 17e.
Even de agenda’s aanpassen dus.

Vrijwilligersprijs 2015
Vrijwilligerswerk in Zandvoort leeft! Dat is de afgelopen
week met de komst van de Syrische vluchtelingen maar weer
gebleken. VIP Zandvoort is trots op alle vrijwilligers! Door
hun inzet kan er zoveel meer gebeuren. Zij dragen dit allemaal samen en verdienen stuk voor stuk een prijs.
Vrijwilligerswerk dragen we
met zijn allen. Of het nu de
Sinterklaasintocht is, een week
timmeren voor de jeugd, kinderkamp, de lokale radio, de
zorg om onze senioren, dieren
of de lange zomervakantie voor
kinderen. Zonder het vrijwilligerswerk zou Zandvoort een
minder warm dorp zijn. Hoewel
iedere vrijwilligersorganisatie
een prijs verdient kunt u ook

Vlnr. Petra Rotte, Riet Tak en Nienke van Bergen

Tijdens het open huis waren
al haar patiënten uitgenodigd
maar het was ook een prima
mogelijkheid voor nieuwe patiënten om zich bij haar aan te
melden. De huisartsenpraktijk
ondergaat de komende tijd nog
enkele technische verbeteringen
zoals het isoleren van de spreekkamers voor meer privacy van de
patiënt. Met nieuwe meubels en
een aangepaste nieuwe verlichting zal de huisartsenpraktijk pa-

’Some days’ ingezet. De muziekkeuze was zeer afwisselend van
ballads naar samba’s en blues.
Tot opeens Campbell aan een
geweldig spelende Karel Boehlee
vroeg of hij iets kon opschuiven.
Wat bleek, in het publiek was
Cor Bakker aanwezig en hoewel
hij pas in april 2016 een concert
in De Krocht zal verzorgen, was
hij kennelijk op snuffelbezoek.

Uiteraard nam Bakker de uitnodiging aan en nam plaats naast
Boehlee voor een quatre-main.
De ‘One note samba’ van Antonio
Carlos Jobim is nog nooit zo geweldig vertolkt door beide bekende pianisten.

dit jaar weer stemmen op een
van de genomineerden. VIP
Zandvoort wil hiermee elk jaar
een organisatie extra in het zonnetje zetten.
Stemmen kan via: www.VIPZandvoort.nl of kijk op onze
Facebook pagina VIPZandvoort.
Tijdens de prijsuitreiking op vrijdag 27 november zal de winnaar bekend gemaakt worden.

Column

Onnadenkend
Stel, je bent vastgoedhandelaar
en je bezit een paar leuke pandjes in ons dorp. Je verhuurt deze
onder. Eigenlijk weet je niet wat
zo iemand voor werk doet, als
de huurder er in trekt. Al vrij
snel hebben omstanders bij de
gemeente aangegeven dat ze
vonden dat er opvallend veel
zakken met zand vanuit het
pand in een container werden
gedumpt die voor de deur van
het zojuist onderverhuurde
pand stond. Er werd geen actie ondernomen of onderzoek
gedaan.
Er wordt een klacht ingediend
bij de politie. De geur van wiet
was na 3 maanden duidelijk
te ruiken achter de kasten in
de kamer van de bewoonster
van het naastgelegen pand.
De politie kwam en er werd
navraag gedaan bij buren en
omstanders. Iets wat de huurder in de gaten kreeg en intussen natuurlijk als de sodemieter
zijn eerste vangst oogstte. Het
bezoek aan de verhuurder zelf
bracht niets. Politiemensen mogen alleen kijken in zo’n situatie,
want de wet zegt dat ze niets
mogen verplaatsen of opzij
mogen schuiven. Misschien een
beetje vreemde wet, als je een
(eventuele) hennepkwekerij
moet ontmantelen. Een beetje
slimme crimineel zal zijn goedje
niet midden in een woonkamer
plaatsen.
Na acht dagen was de inval van
de politie. Binnen een mum
van tijd werd levensgevaarlijk
duidelijk dat de huurder een
nog niet bestaande kelder had
gecreëerd. Er is onnadenkend
onder draagmuren doorgegraven waardoor het hele pand
‘zweefde’ en is gaan zakken.
Omwonenden in het pand werden tijdelijk voor hun eigen veiligheid uit hun huizen gezet. De
vastgoedhandelaar werkte mee
en heeft besloten voor de renoveringskosten op te draaien. Ik
blijf mij verbazen over hoe kruimelcriminelen te werk kunnen
blijven gaan. Eén dag heeft hij
vastgezeten en nu is hij in afwachting van zijn proces. Het is
geen water maar hennep naar
de zee dragen. Volgende
maand ongetwijfeld poging nummer zoveel. Wat
maakt ons dorp daarvoor
als locatie zo geliefd?

Mandy Schoorl

Muzikale verrassingen bij Jazz in Zandvoort
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Samenvatting Algemene Beschouwingen
Afgelopen woensdag werd de gemeenteraad gevraagd
om een oordeel te vellen over de Begroting 2016. Daaraan voorafgaand zijn altijd de Algemene Beschouwingen
van de diverse politieke partijen. Hierbij een korte samenvatting uit de Algemene Beschouwingen 2015 van de
7 partijen in de Zandvoortse gemeenteraad.

OPZ
Volgens fractievoorzitter Eg
Poster is er voor Zandvoort
veel te doen. In zijn Algemene
Beschouwingen (AB) noemt hij
er een paar op: de beslissing over
wat er met het ambtelijk apparaat gaat gebeuren, versnellen
totstandkoming bestemmingsplannen, aantrekkelijker maken
van de boulevards, de relatie
tussen gemeentebestuur en de
burgers en ondernemers verbeteren en een betere facilitering
van het verenigingsleven. Poster
is zich wel bewust dat zijn fractie
mede over een aantal zaken zal
beslissen.

VVD
Volgens fractievoorzitter Belinda
Göransson (VVD) heeft haar partij al jaren drie belangrijke pijlers:
economie, financiën en veiligheid. En naar VVD-maatstaven
scoort het college niet op alle
fronten een voldoende. “De economie in Zandvoort staat onder
druk. En dat terwijl er landelijk
een trendbreuk te zien is, waarbij de economie op alle fronten
weer aantrekt. Waar in de begroting wordt gesproken over
een integrale en klantgerichte
gemeentelijke dienstverlening,
laat de praktijk het tegendeel
zien. Hierbij roep ik alleen al in
herinnering de commotie die is
ontstaan door de aanscherping
van de regels voor de horeca in
het centrum”, aldus de liberaal.

D66
D66 is blij met de Begroting
2016. “We zijn op de goede
weg, maar het moet en kan beter”, aldus fractievoorzitter Ruud
Sandbergen. Zijn partij wil dat
Zandvoort een zelfstandige gemeente blijft, zoals vastgelegd
in het Coalitieakkoord. D66 zet
in op samenwerkingsverbanden,

bijvoorbeeld met Haarlem. Over
parkeren is hij niet helemaal tevreden. “In het Coalitieakkoord
is vast gelegd dat er een begrijpelijk, betaalbaar, evenwichtig
en faciliterend parkeerbeleid
wordt gecreëerd. Momenteel is
het parkeerbeleid niet in de bestuursagenda opgenomen. Wij
zijn er voorstander van dat het
beleid opnieuw aandacht krijgt”,
aldus Sandbergen.

CDA
“Gedwongen door rijksbeleid
wordt er steeds meer een beroep
gedaan op mantelzorgers en
vrijwilligers. Zij helpen uit naastenliefde en dit is onontbeerlijk
maar dit zou een extra aanvulling moeten zijn op de noodzakelijke professionele zorgverlening. Spaarzaamheid heeft er
het afgelopen jaar voor gezorgd
dat Zandvoort in financieel rustiger vaarwater is gekomen. De
schulden worden stap voor stap
afgebouwd en ook de financiële
reserves nemen weer gezonde
proporties aan. Ook in meerjarenperspectief is een sluitende
begroting gepresenteerd zodat
er écht stappen worden gezet
om de financiën verder gezond
te maken en te houden”, aldus
fractievoorzitter Kees Mettes.

GBZ
Het huidige en vorige college praat al tijden over fusie
en samenwerking met als reden: Zandvoort zou zijn eigen bonen niet kunnen doppen. Fractievoorzitter Michel
Demmers: “Men is nu al met alle
macht bezig de gemeente uit te
ruimen, terwijl nut en noodzaak
niet is aangetoond noch een
besluit is genomen. Het mismanagement van de laatste jaren
is bewust op touw gezet om de
gemeente rijp te maken uitgehu-

welijkt te worden aan Haarlem,
zoals het bewust telkens vooruit schuiven van de kerntakendiscussie, financiële verslaglegging en gedrag in het Sociaal
Domein. De verantwoordelijken
voor dit gedrag zijn allen niet
meer werkzaam bij de gemeente
Zandvoort noch in Haarlem.

Fractievoorzitter PvdA Gert
Toonen: “Bij de beschouwingen
in 2014 hebben wij moeten
constateren dat er weinig tot
niets tot stand was gekomen in
de voorliggende periode vanaf
mei. Nu, een jaar later, gaat deze
constatering helaas voor een
groot deel nog steeds op. Veel
zaken zijn verder in de toekomst
geplaatst, vaak zonder enige
kennisgeving aan de raad”, en
hij noemt een aantal voorbeelden: een coalitieprogramma
dat ontbreekt, het vooruitschuiven van de kerntakendiscussie, een nieuw Gemeentelijk
Rioleringsplan dat op zich laat
wachten en over het nieuwe museum en de eventuele samenvoeging met het Zandvoorts
museum is niets meer vernomen. De PvdA gaat verandering
en vernieuwing niet uit de weg.
Maar dat dient wel tot stand te
komen door een goede dialoog
met alle betrokkenen.

SZ
Fractievoorzitter Willem Paap:
“Het afgelopen jaar is er veel
gebeurd zoals de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Wat
ons daarin opvalt is de slechte
communicatie over de zorg en
de WMO als het over serieuze
klachten gaat. Dat kan zo niet
langer, het gaat over mensen
met een serieus probleem, dat
snel opgelost moet worden.”
7 jaar geleden was Zandvoort
toekomstbestendig met wat
aanbevelingen blijkt uit de bestuurskrachtmeting 2008. “Wat
heeft u hier mee gedaan? Welke
aanbevelingen heeft u overgenomen? Of heeft u 7 jaar lang
heel langzaam het ambtelijk apparaat afgebroken?”, vraagt hij.

Zandvoort kent twee winnaars bij de verkiezing van ‘Het leukste restaurant’. Brasserie
Zin, in de Haltestraat, heeft in Zandvoort de meeste stemmen in de wacht gesleept. Ladychef, in de Zeestraat, had het hoogste gemiddelde cijfer binnengehaald.
nemen aan de landelijke verkiezing. Hieruit moet het leukste
restaurant van Nederland komen.
Beide Zandvoortse restaurants
timmeren dus goed aan de weg.

Alle stoelen waren bezet, 120 leden van De Seniorenvereniging Zandvoort kwamen afgelopen dinsdag naar de
Herfstbingo in De Krocht. Buiten was het inderdaad nat
herfstweer maar binnen was het gezellig druk.

PvdA

Zandvoortse winnaars ‘Het leukste restaurant’

De beide restaurants gaan nu naar
de provinciale verkiezing en zijn
in de race voor de titel ‘Het leukste
restaurant van Noord-Holland’,
dat op zijn beurt weer deel gaat

Seniorenvereniging
trekt volle bingozaal

Marjolein Scholder (Ladychef )
en Bart Schuitenmaker (Brasserie
Zin), namens de Zandvoortse
Courant van harte gefeliciteerd
met dit mooie resultaat!

Volle zaal bij de herfstbingo van DSVZ

Zo druk zelfs dat de mannen
die de bingomolen bedienden, Gerard Kuijper en Jan
Wassenaar, plaats moesten nemen op het toneel. Alle prijzen
stonden uitgestald op tafels
voor het toneel. Er waren twee
bingo rondes en aansluitend
was er een loterij met vele mooie

prijzen die ingekocht waren
door Els Kuijper. Voorafgaand
aan de loterij werd er nog een
gezellige warme snack geserveerd. Het gaat goed met De
Seniorenvereniging Zandvoort,
inmiddels hebben zij al meer
dan 650 leden en wekelijks komen er nieuwe leden bij.

Symfonie Orkest Haarlem
bij Kerkpleinconcert
Komende zondag is het weer genieten van het op een
na laatste Kerkpleinconcert van de stichting Classic
Concerts van dit jaar. In de Protestantse kerk speelt het
Symfonie Orkest Haarlem (SOH) werken van Tsjaikovski,
‘Romeo en Julia’ en van Prokovjev, Pianoconcert nr. 1 in
Des groot, opus 10 S. Na de pauze komt de Britse componist Edward Elgar in beeld. Het orkest staat onder leiding van Nicolas Devons en Mengjie Han zal de vleugel
als solist bespelen.
Het SOH werd opgericht in
1938. Sinds 2002 is Nicholas
Devons de vaste dirigent. Onder
zijn leiding streeft het orkest
naar meer allure, zowel op
muzikaal gebied als in de presentatie. Het orkest telt inmiddels ruim 50 leden. Een goede
sfeer en een vriendschappelijke
omgang met elkaar zijn onmisbare voorwaarden gebleken
voor goed musiceren. Dat is
altijd het eerste dat solisten en
nieuwe spelers bij binnenkomst
opvalt. Het SOH is nog steeds
een zeer actief orkest. Om het
70-jarig bestaan te vieren, hebben de leden een lustrum muziekreis gemaakt naar Angers
in Frankrijk en in 2011 was het
orkest op tournee naar Praag
(Tsjechië). In 2014 ging het op
tournee, ter gelegenheid van
het 75-jarige jubileum, naar

Salzburg en Wenen.
In 2014 won Mengjie Han
(Nederland, 1989) de derde prijs
tijdens het 10e Internationale
Franz Liszt Pianoconcours in
Utrecht. Hij ontving zijn prijs
in de Grote Zaal van Tivoli
Vredenburg, in aanwezigheid
van Hare Majesteit Koningin
Máxima. Tijdens de finale
speelde hij, met het Radio
Filharmonisch Orkest, Liszts
‘Totentanz’. De jonge pianist
mocht tevens de Capgemini
Publieksprijs in ontvangst nemen.
Het concert zondag in de
Protestantse kerk begint om
15.00 uur en de kerk gaat om
14.30 uur open. De entree bedraagt € 5 waar u een programma voor krijgt.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

•

Balanceren

www.autobedrijfzandvoort.nl

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Bel nu voor informatie

VOOR DIESEL EN BENZINE!

of een afspraak…

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Sinds 2000 uw landelijk erkend
installateur voor huis en kantoor
Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

Echt even samen

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

Kerkstraat 30 | 2042 JG Zandvoort
Tel. 5712106 | www.brossois.nl

 023-5730962

Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling
Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zandvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

Winkels: Haarlem Cronjé | Zandvoort | Utrecht

BOTOX (N)IETS VOOR JOU?
PROBEER HET IN NOVEMBER VOOR
SLECHTS €100,(I.P.V. €150,-) PER ZONE!
www.renewclinic.nl

Cosmetisch arts
Els Vogelpoel

Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie
Alles onder ÉÉN dak

www.hcz.nl

www.tandartszandvoort.com

www.fysiozandvoort.nl

Wij feliciteren de
kinderen van Groep 1 en 2
Hannie Schaftschool
met hun behaalde
poetsdiploma!
Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com
14
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Kernteam van start met
Convenant Retail & Horeca
In het voorjaar vonden, onder leiding van Kwartiermaker

Meer aanpassingen

Pop Up, Retail & Horeca Pascal Spijkerman, voor iedereen

Maar ook het beter vindbaar maken van de LDC-garage door het
om te dopen tot Parkeergarage
Centrum, is een actie die voortkomt uit het convenant. Dat
geldt ook voor het omdraaien
van de rijrichting in de Grote
Krocht per 2 november en het
goedkope wintertarief voor parkeren. Spijkerman: “Er gebeurt
dus van alles binnen ondernemend Zandvoort. Ook op landelijk niveau krijgt men dat door.
Dat zorgt er mede voor dat we
over 2 weken een zogenoemde
‘RetailDeal’ kunnen sluiten met
de minister van Economische
Zaken en landelijke belangengroepen. Zij willen zulke deals
sluiten met ondernemers en gemeenten die ambitieus zijn en
hun centrumgebied klaarmaken
voor de toekomst. En dat is precies wat we hier doen!”

toegankelijke bijeenkomsten plaats die leidden tot het
‘Convenant Retail & Horeca’. Hierin zijn afspraken gemaakt
waar alle ondernemersverenigingen in Zandvoort achter
staan. Spijkerman heeft nu een kernteam om zich heen samengesteld dat uitvoering gaat geven aan het convenant.

Pascal Spijkerman (archieffoto)

Koninklijke Horeca, Vereniging
van Strandpachters, Ondernemers Vereniging Zandvoort,
Vent- en Standplaatshouders
Zandvoort, Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort, Ondernemers
Belangen Zandvoort en de Vereniging van Eigenaren Commercieel Vastgoed Zandvoort gaan
hun schouders zetten onder
zestig maatregelen die het ondernemersklimaat in Zandvoort
moeten versterken. Ook de VVV,
Stichting Marketing Zandvoort
en de gemeente doen mee.
Inmiddels is het kernteam, dat
veelal bestaat uit voorzitters van
deze partijen, hard aan de slag
met concrete acties.
Spijkerman is, na een afwezigheid van 2,5 maand, weer terug
in Zandvoort om daarbij te ondersteunen. “Het is een boeiende
klus geweest om de Zandvoortse
ondernemers begin dit jaar te
mogen helpen in de zoektocht

naar maatregelen met een zo
groot mogelijk draagvlak. Het
resultaat was een prachtig convenant waarin de gemene deler
staat omschreven. De acties komen uit de mensen zelf en dat is
belangrijk. Nu moeten die wensen ook in de praktijk worden
gerealiseerd”, zegt hij.

Minder regels
Versoepeling van de regels is
volgens gemeente en ondernemers nodig om leegstaande
winkelpanden gevuld te krijgen
en bestaande ondernemers te
helpen. Het moet in Zandvoort
makkelijker worden om een
(tijdelijke) zaak te openen, een
winkel met horeca te combineren maar ook andersom, speciale verkoopacties te houden of
een evenement te organiseren.
Het vergunningenvrije Pop Up
Zandvoort Weekend afgelopen
zomer was daarvan een goed
voorbeeld.

Het convenant Retail & Horeca
is een intentieverklaring voor
acties die in de komende vier
jaar zouden moeten plaatsvinden. Niet alles kan namelijk tegelijkertijd worden opgepakt.
Daarom gaat het kernteam ook
werken met prioriteiten. “Ik ben
het komende jaar op parttimebasis in dienst getreden van de
gemeente, maar de overige kernteamleden doen dit allemaal in
hun vrije tijd, naast hun reguliere
baan of ondernemerschap. Dat
vergt een realistische planning.
Vele handen maken echter licht
werk. Het kernteam kan altijd
hulp gebruiken van mensen
met goede ideeën. We willen ook
voor iedereen toegankelijk zijn
en alles gebeurt transparant. Dus
kom vooral eens langs. We vergaderen voortaan elke tweede
woensdag van de maand in het
raadhuis en altijd in het openbaar”, sluit Spijkerman af.

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Vooral het weekend
verloopt wisselvallig
De afgelopen periode beleefden we de zachtste novemberfase uit ons leven, want nooit werd het warmer
tijdens de eerste week van deze maand. Vrijwel iedere
dag werden de temperatuurrecords scherper gesteld
en het meest opvallend waren nog wel de nachttemperaturen.
Zo was het aan het begin van
de nacht soms nog 17-18 graden in een deel van NoordHolland. Dat zijn temperaturen
op dat tijdstip die niet zouden
misstaan voor een maand als
juli. De aanvoer van opmerkelijk zachte subtropische lucht
gaat ook deze week nog onverdroten voort, alleen wordt het
wel iets minder extreem zacht
in Zuid-Kennemerland. Maxima
tot maar liefst 17,5 graden zijn
er niet meer bij op Zandvoort.
Toch komt de dagtemperatuur
bij ons nog uit op ruim 15 graden. In de nachten rond 12.
De wisselvalligheid is er vooral
richting en tijdens het weekend
en het waait daarbij ook flink
door uit het zuidwesten. Vooral
aan de directe zeekant komt
af en toe even een flinke winkracht 7 te staan. Kortom het is
Hollands herfstweer in optima
forma. We hebben het nog niet
zo gezien dit najaar.
Op de middellange termijn is
er geen zicht op winterweer en
serieuze vorst is er waarschijnlijk niet meer bij in deze maand.
Een eventueel omkeermoment

zou er kunnen komen tussen
20 en 25 november. Dan komt
mogelijk een flink hogedrukgebied naderbij, maar waar
het exact komt te liggen is nog
niet bekend.
Dus ook nu kunnen we eigenlijk alweer concluderen dat november wintervrij verloopt. Iets
dat bijvoorbeeld in de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw ondenkbaar was. Rond
Sint Maarten was het vaste prik
destijds dat er buien vielen met
hagel en soms al natte sneeuw.
Toch kunnen we nog wel een
interessante winter verwachten
straks. De winterprognose is actueel. Via de weerprimeurlijn is
deze te beluisteren en geeft
een winterschets aan tot en
met februari. Op dit moment
kan ik alvast verklappen dat
een elfstedentocht er ook in
2016 niet in zal zitten.
Meer weerinfo eventueel via
www.weerprimeur.nl en de
winterprognose is er op 9 november.
weerman Marc Putto

Van 2D naar 3D met Augmented Reality
Ooit een dinosaurus uit een boek zien komen? De aardbol
zien zweven in een sterrenhemel? Beleef het zelf met Augmented Reality techniek. De demonstratie vindt plaats op
vrijdag 27 november in de Bibliotheek Zandvoort.

Bij Augmented Reality blijf je in de
echte wereld en kun je alles aanraken, maar er worden digitale

onderdelen toegevoegd die alles
bij elkaar voor een bijzondere ervaring zorgen. Zo lijkt het net alsof

er een dino uit een boek stapt of
dat je de aardbol aan kan raken.
Je hebt er alleen maar een speciaal boek voor nodig en een tablet.
Daar zorgt de bibliotheek voor.
Met de bijbehorende speciale app
is het alsof Jurrasic Park naar je toe
komt! Doe mee en beleef het zelf.
Heb je de dino gezien dan kun je
hem ook nog tekenen en printen
met de 3D-printer!
Kinderen vanaf 8 jaar zijn van 15.00
tot 17.00 uur welkom. De toegang
is gratis en je kunt gewoon binnenlopen. Meer informatie via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.
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Voorkom een hoge eigen bijdrage WMO:
Koop of huur zelf een scootmobiel!
1. Koop een nieuwe scootmobiel met hoge korting
LUGGIE

6 km/u
18 km

Lichtste vouwscoot

€ 2.350,-

TIGER 4

Snel én stabiel!

17 km/u
50 km

€ 4.395,-

€ 1.795,-

2

17 km/u
65 km

Autovering

€ 5.695,-

€ 2.895,-

1

FR-1

€ 3.995,-

3

*Prijs exclusief
armleuningen.

2. Overdekt en droog in de winter
NAPOLEON

15 km/u
50 km

Droog en warm

€ 7.495,-

URBAN CAR

Boodschappenauto

45 km/u
80 km

€ 11.995,-

€ 5.995,-

€ 9.995,-

CITY CAR

Overal parkeren

45 km/u
55 km

€ 14.995,-

€ 13.995,-

3. Huur een nieuwe scootmobiel v.a. € 1,95 per dag via Mango Rent
Naam

Dhr. / Mevr.

Adres

Kom een proefrit
maken in onze
showroom!

Postcode/plaats
Telefoon
E-mail
□ Scootmobielen □ E-cars □ Elektrische ﬁetsen □ E-scooters □ Mango Rent
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Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn
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scootmobielen

DE MANGO SCOOTMOBIE

70%Alles dat u wilt weten over

KORT

ING

Brochure
scootmobielen  

Mango Haarlem

•
•
•
•

Brochure 2015
Scootmobielgids
DVD E-mobility
Voordeelbonnen
t.w.v. € 750,-

Eysinkweg 71
2014 SB Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Bel gratis 0800 2002 of kijk op www.mangomobility.nl
16

Actie geldig t/m 30 november en zolang de voorraad strekt.

STUUR MIJ EERST MEER INFORMATIE

www.mangorent.nl
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‘Wachtkamer eerste Klasse’ in Jupiter Plaza
Het succes van de “Ruilwinkel van Sinkel” heeft Mona Meier-Adegeest op een tweede
idee gebracht om een leegstaande winkelruimte in de Jupiter-passage weer leven in te
blazen. Met enthousiasme verwelkomde eigenaar Cees Bruijnzeel haar idee: “Ik ben blij
dat deze ruimte een mooie (tijdelijke) invulling krijgt”.

Twee keer Tsjechov in
theater De Krocht
Op 22 november speelt Tokodrama, het cursuscentrum
voor amateurtoneel in Amsterdam, de theatervoorstelling ‘2x Oom Wanja’ van Anton Tsjechov in theater De
Krocht. Na de voorstelling is er de mogelijkheid om met
regisseur en spelers van gedachten te wisselen.

Mona Meier in de Wachtkamer

Het idee van de Ruilwinkel is dat
je iets van huis meeneemt om
te ruilen voor iets moois uit de
winkel; heeft men niets te ruilen
dan kan men tegen een leuke
donatie iets meenemen: dit geld
gaat in de pot en wordt besteed
aan projecten voor ouderen in
Zandvoort. Sinds de opening
is het een komen en gaan van
mensen die de meest prachtige
en uiteenlopende spullen komen
ruilen. “Mensen vinden het gezellig en sommige komen elke week
even buurten”, vertelt Mona.
De opmerking van een oudere
dame: “U bent deze week de

eerste die ik spreek”, zette Mona
aan het denken en leidde tot
een aanvulling op de Ruilwinkel.
Schuin er tegenover heeft Mona
sinds kort de “Wachtkamer eerste Klasse” ingericht: een gezellige ruimte met een grote leestafel, een heerlijke leunstoel en
een comfortabele loungebank
waar iedereen welkom is. Het
idee hierachter is dat iedereen
hier kan binnenlopen en elkaar
kan ontmoeten en een babbeltje
kan maken; iets waarvoor in de
Ruilwinkel zelf geen plek is maar
wel duidelijk behoefte aan is. De
ruimte boven de wachtkamer zal
binnenkort door de kunstenaars

van de BKZ worden ingericht als
galerie.
Hopelijk wordt het voor veel
mensen vaste prik om hier even
naar binnen te lopen en gezellig een momentje te vertoeven.
De “Wachtkamer eerste Klasse”
is open op dezelfde tijden als de
Ruilwinkel namelijk: woensdag,
donderdag en zondag van 12.00
tot 16.00 uur en op vrijdag/zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
De wachtkamer is gevestigd in
Jupiter Plaza in het centrum van
Zandvoort. U bent van harte
welkom! Zegt het voort zegt het
voort!

Vind jouw balans met yoga
Sinds september is Zandvoort een nieuwe hot Yoga Studio rijker. Waar voorheen in de Thorbeckestraat een restaurant was gevestigd, is nu de ruimte omgetoverd tot
een modern en sfeervolle yogastudio. Ook illusionist
Hans Klok komt er over de vloer.

len van bindweefsel en gewrichten en worden de diepliggende
spieren gerekt. De les wordt beoefend in een met infrarood licht
verwarmde ruimte van 32° C. De
warmte voelt in het begin prettig
aan en met toevoeging van zachte
meditatiemuziek is het een aangename beleving.

Voor iedereen

Hans Klok bij Daandasana

door Nel Kerkman

De ‘Daandasana Yoga Studio’ wordt
geleid door de gepassioneerde
yogini Danielle Liauw. Zij volgde
de docententraining bij Absolute
Yoga Academy in Thailand en is
sindsdien Certified Yoga Instructor.
Bij de meditatiespecialist Wim Hof
leerde zij meer over ademhalingstechnieken en op het moment
volgt zij een nieuwe teacher trai-

ning voor Vinyasa-yoga bij Johan
Noorloos in Amsterdam. Bij haar
lessen worden de strikte regels
van de yogatraditie gevolgd maar
daarbij staat ook plezier voorop.

Hot Yin yoga
De les waar ik bij aanwezig was,
werd door Lennart Keijser gegeven, hij is Hot Yin yoga-docent. Bij
Yin yoga zijn de houdingen gericht
op het versterken en het versoepe-

Beginners, gevorderden, mannen
en vrouwen van alle leeftijden zijn
welkom bij Daandasana. De Yoga
Studio biedt verschillende soorten hot-yogalessen. Ook illusionist
Hans Klok volgt in de studio van
Danielle Liauw ademhaling/meditatie lessen om voor zijn shows
soepel en lenig te blijven. Maar
met welk niveau je ook begint,
de hot-yogalessen zijn een combinatie voor het opbouwen van
lichamelijke en innerlijke kracht.
Dus niets weerhoudt je om eens
langs te gaan en te proberen welke
yoga voor jou het beste aanvoelt.
Daandasana Yoga Studio is gevestigd in de Thorbeckestraat 5
in Zandvoort, tel. 06-39890489.
Voor meer informatie: www.
daandasanayoga.nl.

Oom Wanja en de schone Jelena

Als een professor en eigenaar
van een landgoed met zijn jonge
vrouw terugkeert naar het platteland, worden alle zekerheden van
de hardwerkende oom Wanja en
zijn nichtje Sonja aan het wankelen gebracht. Het is een voorstelling vol verlangens en teleurstellingen.
Tokodrama speelt twee keer hetzelfde stuk in hetzelfde decor,
maar in een andere speelstijl.
Regisseur Stanislavski meende
dat de stukken van Tsjechov
moeten worden gespeeld als
realistisch drama. Tsjechov vond
zijn toneelstukken echter komedies. Het cursuscentrum gaat nu
de uitdaging aan om te laten zien

dat beide speelstijlen mogelijk
zijn.
In 2013 is de regisseur van het
stuk Bart van Heel, bij het 25-jarig
bestaan van Tokodrama, voor zijn
prestaties en verdiensten voor het
amateurtoneel onderscheiden.
Hij werd benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
Vorig jaar speelde Tokodrama
‘Scènes uit een Huwelijk’ van de
Zweedse filmregisseur Ingmar
Bergman ook in theater De
Krocht. De aanvang van ‘2x Oom
Wanja’ is om 15.00 uur en de entree bedraagt € 5. Kaarten zijn
verkrijgbaar via www.dekrocht.
nl of tel. 06-54677947.

Mieke is een zogenaamde langzitter! Ze zit inmiddels al meer dan
twee jaar in het asiel en wil nu toch echt wel eens een eigen mandje
vinden. Toen ze net in het asiel kwam was ze een pittige dame die niet
zo snel vrienden maakte. Nu ze al wat langer in het asiel zit en ook al
wat ouder wordt is ze helemaal omgeslagen en vindt ze aandacht en
aaien stiekem wel heel erg leuk. Mieke kan het niet zo goed vinden met
soortgenootjes en is dus op zoek naar een huis voor haar alleen. Een
tuin staat op haar verlanglijstje want ze vindt het heerlijk om buiten in
het zonnetje te liggen.
Gunt u Mieke een eigen mandje? Kom dan snel eens langs om kennis met
haar te maken; u bent van harte welkom! Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 46 - 2015
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 45 en
de verdere in week 45 door het college genomen besluiten
zijn in week 46 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Papier inzameldagen huis aan huis:
Op 17 november wordt de papiercontainer geleegd in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 19 november in de dinsdag huisvuilwijk.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.
Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoordinator.
Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij
alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met het
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.
Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op het
gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het centrum is

Autosport

het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend maandag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In Noord, bij wijkcentrum
OOK op de Flemingstraat 55, is het loket geopend op maandag
van 13.30 tot 15.30 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Bent u niet in staat om loket Zandvoort te bezoeken dan is een
huisbezoek mogelijk. Bel dan met 023 5740450.
Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan de
werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via
agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet
bereikbaar voor publieksvragen.

Kitesurfen

Jan Lammers traint
voor Dakar Rally 2016
Zandvoorter en ex-formule 1 coureur Jan Lammers heeft de
handschoen weer opgeraapt. Hij is weer in training voor de
zwaarste rally van de wereld: de Dakar rally. Begin komend
jaar worden weer de eerste kilometers voor deze monsterrit door Zuid-Amerika verreden. Afgelopen weekend was

Veel deelnemers kitesurfkampioenschappen
Eindelijk konden ze dan georganiseerd worden, de Open
Kampioenschappen Free Style Kitesurfen van Zandvoort
(OKZ). Een aantal keren was er te weinig of helemaal geen
wind. Zondag klopte alles en een groot deelnemersveld trok
naar Zandvoort waar bij de Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) deze kampioenschappen gehouden werden.

de zogenoemde pre proloog op het beroemde Eurocircuit
in Valkenswaard (N-B). Lammers realiseerde de 22e tijd.

Drukte bij de watersportvereniging

Jan Lammers in actie tijdens de pre proloog | Foto: Chris Schotanus

Lammers gaat in januari als enige
wedstrijdcoureur van Ginaf naar
de start van deze slijtageslag in
Buenos Aires in Argentinië. De
andere rijders, Wuf van Ginkel,
Edwin van Ginkel en Jos Smink,
hebben hun pijlen op andere uitdagingen in 2016 gericht. De kleine delegatie van de truckfabrikant uit Veenendaal (Ut.) in Dakar
2016 heeft meerdere redenen.
Op sportief vlak heeft de route
van 2016 weinig draagvlak bij de
teleurgestelde broers Van Ginkel
en Smink. Zij missen de uitdagingen van diverse (zand)woes18

tijnen die uit het routeschema
zijn gehaald. In eerste instantie
zou ook Peru in het routeschema
worden opgenomen, maar dat is
geschrapt uit vrees voor El Niño,
die mogelijk wervelstormen op
zal leveren. Eerder was Chili om
dezelfde reden ook al uit de route
geschrapt. Dakar doet in 2016 alleen Argentinië en Bolivia aan.
Lammers zal deze Dakar editie
gebruiken om vertrouwd te raken
met de nieuwe wedstrijdtruck
van Ginaf. De woestijnrally start
op 3 januari in Buenos Aires.

Met een wind die af en toe naar
het zuiden, en dus aflandig,
draaide en even later weer naar
het zuidwesten zwenkte en keihard doorkwam, was het moeilijk
voor de deelnemers de juiste kite

te kiezen. Complimenten voor
de kiteboarders die in de harde
vlagen van 7 Beaufort en meer
hun kites wisten te controleren
en ondanks de ‘faceplants’ gewoon weer hun kite aantrokken

en doorgingen.
Door de buitengewone hoge
temperaturen en het grote aantal enthousiaste deelnemers
was het OKZ, ook wel ‘House of
Marley’ genoemd, voor kiters
onder 20 jaar een groot succes
voor zowel deelnemers, het publiek als de organisatie. De pechprijs ging naar Jurre Bruijn, die
niet kon deelnemen vanwege
een voetbalblessure en in een
rolstoel de verrichtingen van
zijn makkers bekeek vanuit het
clubhuis.
Uitslag:
Dames: 1. Vera Klabbers; 2. Franka
Tempelaar; 3. Pippa van Iersel.
Heren U20: 1. Rens van der
Schoot; 2. Willem van der Meij;
3. Stijn Mul.
Jongens U16: 1.Joris Herrewijnen;
2. Lucas Keuning; 3. Martijn
Smeets.

Judo

Tweemaal goud voor talentvolle tieners
Afgelopen zondag hebben twee jeugdige Zandvoorters in hun individuele gewichtsklasse het Noord-Hollands Kampioenschap judo voor zich opgeëist. Kaylie Nuijten en
Ayoub el Gourari mochten de hoogste trede van het ereschavot beklimmen om zich de
gouden medaille te laten omhangen.
Enkele weken daarvoor moesten de twee 10-jarige judoka’s
van KenAmJu zich nog wel
plaatsen via de voorronden. Wat

zondag overbleef mag gezien
worden als een geducht deelnemersveld in het beste jeugd
judodistrict van Nederland. Het

kampioenschap voor judoka’s
tot 12 jaar vormt meteen het
hoogst haalbare podium in hun
leeftijdscategorie.

Zandvoortse Courant • NUMMER 46 • 12 NOVEMBER 2015

Judo

Hockey

Jelle Kuijpers behaalt zwarte band
Zondag 2 november behaalde judoka Jelle Kuijpers zijn 1e Dan. De 16-jarige Kuijpers is al
vanaf zijn 4e jaar bezig met de judosport en lid van Sportcentrum Kenamju Zandvoort.
Zijn trainer Marcel van Rhee is uitermate trots op deze jonge judoka en het behaalde resultaat.
Zo vertelt hij dat er in de loop der
jaren honderden judoka’s langs
komen die voor een bepaalde
periode aan deze sport ruiken,
een handje vol redt het echter tot
de eindstreep. Het behalen van
de bruine band is al super, maar
het behalen van de zwarte band
is een unicum en een beloning
voor jarenlang keihard werken.

Jelle Kuijpers (m) toont het certificaat behorende bij zijn zwarte band

De Heemstedenaar komt trouw
elke week naar Zandvoort om zijn
judovaardigheden bij te schaven

en niet geheel zonder resultaat.
Op 16 jarige leeftijd mag hij dan
ook zijn zwarte band om knopen.

Jelle maakt deel uit van de junioren wedstrijdploeg en is een echte doorzetter. Richard Bakker, die
eerder dit jaar zijn zwarte band
haalde, was de perfecte valmaat
voor Jelle. Ze overtuigden de
examencommissie van Kuijpers
technische vaardigheden.

Voetbal

SV Zandvoort simpel langs CTO ’70
Zaterdag heeft het vlaggenschip van SV Zandvoort opnieuw het zoet van de overwinning mogen proeven. Gastheer CTO ’70 was niet tegen de dadendrang van de Zandvoortse voetballers opgewassen en verloor met 1-3, na een ruststand van 1-2.
De nummer één na laatst op de
ranglijst van het ogenblik had
niet veel in te brengen tegen
een niet echt sterk opererend
Zandvoort. “Het was een slechte wedstrijd, maar die moeten
ook gewonnen worden”, aldus
een van de spelers van trainer/
coach Laurens ten Heuvel na
afloop. Feit is in ieder geval
dat Zandvoort zelfs op achter-

stand kwam. Jan Zonneveld kon
de gelijkmaker aantekenen en
Jesse de Haan wist een toegekende strafschop nog voor rust
te verzilveren. Toen Lesley Loos
er in de tweede helft 1-3 van
maakte was de wedstrijd definitief gespeeld.
Volgende week zaterdag speelt
SV Zandvoort om 14.30 uur

op sportpark Duintjesveld tegen de hekkensluiter van de
3e klasse B, Stormvogels, dat
zaterdag uit bij ASV Arsenal
met maar liefst 10-0 een pak
slaag kreeg. Overige uitslagen:
IJmuiden - ZSGO/WMS: 1-3;
Vlug en Vaardig – SCW: 0-1; De
Brug – Jos/Watergraafsmeer:
3-3 en Buitenveldert won thuis
met 3-0 van KHFC.

Nuttige winst
voor dames ZHC
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben zondag een mooie overwinning geboekt tegen de nummer
drie, Mijdrecht. In een zeer onderhoudende wedstrijd, met
snel hockey, bleek Mijdrecht bijna een sluipmoordenaar
maar Zandvoort wist nipt met 3-2 te winnen.

Zandvoortse aanval wordt afgeslagen

ZHC begon sterk aan de wedstrijd
en was duidelijk gemotiveerd om
er een goed einde aan te breien.
Door snel druk zetten konden ze al
in de 3e minuut op een 1-0 voorsprong komen. Nog geen twee
minuten later stond Mijdrecht
alweer op gelijke hoogte. “Daarna
herpakten we ons goed en we
combineerden, zetten druk, vielen aan en kregen kansen door
snelle passing”, aldus Julia Buchel
na afloop. Uiteindelijk werd dat beloond en kwam ZHC, andermaal
door Tanya Vriesema, op een 2-1
voorsprong. Het was vooral de
keepster van Mijdrecht die voorkwam dat Zandvoort voor rust
verder uitliep.
De tweede helft ging wat moeizamer, het werd een echte vechtwedstrijd waarin beide teams niet

voor elkaar onder deden. “Via Elise
Vriesema konden wij op een 3-1
voorsprong komen en de wedstrijd leek gespeeld. Dat bleek
voorbarig, want uit het niets scoorde Mijdrecht de 3-2”, aldus Buchel.
De minuten die volgden waren
ontzettend spannend en beide
teams gaven alles wat ze hadden,
maar de stand bleef ongewijzigd.
“De winst hebben we zeker ook
te danken aan Marsja van Marle
en Fabienne Scipio Blume, die
samen een ontzettend sterk blok
vormen in de verdediging. Ook opbouwend waren zij deze wedstrijd
heel belangrijk”, sluit een duidelijk
opgeluchte Buchel af. ZHC sleepte
een zware en belangrijke overwinning binnenboord.
Volgende week spelen de Zandvoortse dames uit, in en tegen
Abcoude.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.

Handbal

ZSC declasseert Zeeburg
De handbalsters van ZSC hebben zondag laten zien dat er dit zaalseizoen danig met de
Zandvoortse dames rekening dient te worden gehouden. In Amsterdam werd het vierde
team van Zeeburg simpel aan de kant gezet: 13-26.
“We begonnen goed aan de
wedstrijd en kwamen al snel met
4-0 voor te staan, en wel op de
manier zoals onze trainer Joop
Boukes, die helaas niet aanwezig
was, predikt: op snelheid. Daarna
ging het eigenlijk gelijk op tot de
rust en was de stand 7-11. Ook
het begin van de tweede helft
bleef het gelijk opgaan tot een
stand van 12-15. Toen pakten

we de draad weer op en gingen
we weer sneller spelen waardoor
er veel uit break outs gescoord
werd”, aldus Martina Balk. Ook
verdedigend hielden de badgasten het goed dicht waardoor
er nog maar weinig dreiging
in de aanval van Zeeburg zat.
Hierdoor werd het alsnog een
veegpartij en liep ZSC uit naar
een 13-26 overwinning.

Scores ZSC: Manon van Duijn:
5; Noëlle Vos: 4; Laura Koning,
Romena Daniëls, Maaike Paap,
Naomi Kaspers en Martina Balk
scoorden ieder 3 keer en Lucia
van der Drift was goed voor 2
doelpunten. Zondag 22 november is de eerstvolgende wedstrijd. Dan spelen de dames om
12.50 uur tegen de reserves van
VOS/DSG in Badhoevedorp.

Administratiekantoor
K. Willemse
Agreable
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Broissois
Café Koper
Café Neuf
Cense Makelaars
Center Parcs
Chesterfield Vision
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Epic Bar

Geerling Banden & Accu service
Greeven Makelaardij
Gouden Haan
H. Willemse Elektrotechniek
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service
Mango mobility
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Renew Clinic
SKiP
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Tandprothese Zandvoort
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Trieling Keukens
Uitvaartbegeleiding
Patty Duijn
Zorg Service Zandvoort
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Residence Pandora
Poststraat 11 - Zandvoort

Per direct beschikbaar
•
•
•
•

Luxe appartementen met 2 of 3 slaapkamers

Veel opties zoals o.a.:

Zeer lichte ruime woonkamer

•
•
•

Zonnig balkon van 12m2
Prive parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder

Vanaf € 325.000,- vrij op naam!
20

T. 023 54 202 44
www.mooijekindvleut.nl

Sanitair naar eigen keuze
Wand en vloertegels naar eigen keuze
Kleur saus en schilderwerk zelf bepalen

M. 06 2042 4195
M. 06 5325 0629

2005 2015
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Culinair

7

Eerste editie
Culinair Rondje
Zandvoort

Toneel

11

Zandvoorter
schrijft zelf
toneelstukken

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Concert

15

Voetbal

Jonge pianist
laat zijn talenten
horen en zien

Moeizame en
late winst op
hekkensluiter

oplage 9.500 exemplaren

Tochtige intocht voor Sinterklaas
Door de storm die zondag de Nederlandse kust teisterde, kon Sinterklaas niet

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
023 792 00 36 - cremefresh.nl

www.zandvoortsecourant.nl

Slotakkoord 45 jaar
koor Voor Anker

van zijn Pakjesboot gehaald worden door de Zandvoortse KNRM redboot Annie
Poulisse. De Sint kwam nu elders aan land en werd, wel door de KNRM, uit het

In de meeste situaties beëindigen koren hun bestaan

noorden naar de Rotonde gebracht. Daar was het, ondanks het verschrikkelijke

onzichtbaar en geruisloos. Zo niet het hoogbejaarde

weer, toch behoorlijk druk.

koor Voor Anker. De Seniorenvereniging Zandvoort
organiseerde zondag 15 november een indrukwekkend
jubileumconcert in theater De Krocht.

Sinterklaas wordt door de burgemeester verwelkomd

Even na het middaguur kon
de Goedheiligman door Ernst
Brokmeier en Pieter Joustra,
die het geheel weer van hun
deskundige commentaar voorzagen, verwelkomd worden
op Zandvoortse grond. Hierna
moest de Sint zich door een grote
schare jonge fans en ouders worstelen om bij zijn trouwe schimmel Amerigo te komen. Toen hij
daar uiteindelijk dan op zat, werd
het hele gezelschap door de aanwezigen naar het Raadhuisplein
vergezeld waar burgemeester
Niek Meijer hem op het bordes
van het raadhuis allerhartelijkst
ontving. Na een aantal gezamenlijk gezongen liedjes was het

Toch feestverlichting

weer tijd voor Sinterklaas om
verder te gaan, want ’s middag
zou hij acte de présence geven
bij het Sinterklaas Spektakel in
de Korver Sporthal.
In de sporthal was het met 250
kinderen een drukte van belang.
De organisatie had een aantal
nieuwe spelletjes verzonnen
waarmee de deelnemende kin-

Vlnr. Wim de Vries, Judith Kerkman, Gert Jan Bluijs en Theo Wijnen

deren een echt ‘Pietendiploma’
konden krijgen. Uiteraard voldeden ze allemaal aan de gestelde
‘eisen’. Na een bezoek van de Sint
aan de sporthal en een foto van
alle kinderen met Sinterklaas
en een aantal Pieten, werd het
tijd om weer naar huis te gaan.
Een leuke middag in de sporthal
want buiten was het toch maar
‘pietenweer’!

Polonaise op de maten van de Pietenband

Op zondag 22-11 van
15.00-17.00 is Sinterklaas
bij Rabbel, gedurende
deze tijd limo voor de kids,
is de koffie en thee € 1,00
en cappuccino € 1,50.
Kijk voor alle info op onze site.

‘Wel, niet, wel, niet.
Het zijn net knipperlichten’

De 100 aanwezigen brachten
allereerst een toast uit op de
rijke geschiedenis van het koor.
Daarna werd door pianist Theo
Wijnen een passend muzikaal
medeleven met de getroffenen
in Parijs uitgevoerd. Voordat de
pauze begon werden, geheel onverwacht, door wethouder Bluijs
drie oorkondes met erepenningen uitgereikt. Judith Kerkman
werd geprezen omdat zij jarenlang elke week meer dan voortreffelijk de koffie, thee en koek
bij het koor verzorgde. Pianist
Theo Wijnen voor zijn jarenlange zeer gewaardeerde muzikale
begeleiding en dirigent Wim de
Vries wegens het meer dan 20

jaar met vaste hand leiden van
het koor. Onder luid applaus en
met een feestelijke bloemenhulde viel om circa 17.00 uur definitief het doek voor het koor Voor
Anker.

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588
Gemeente Zandvoort bedankt
vrijwilligers, verenigingen
en inwoners.
Zie pagina 8

Gemeente Zandvoort

Lunchroom Rabbel • Kerkplein 7 • Tel. 023-8 220 220 • www.rabbelzandvoort.nl
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Een echte dokter met een scherp oog voor de grote
lijn én voor het individueel menselijk leed.
Een liefdevolle, erudiete en geestige echtgenoot,
vader, grootvader, broer, zwager en oom

Willem Hendrik Cense
30 - 04 - 1942

Zandvoort aan Zee

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat we
haar zolang in ons midden mochten hebben, geven
wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en omi

Johanna Maria
Zwemmer - Roodbol
Jo
weduwe van Maarten Zwemmer

Rotterdam,
11 februari 1916

Zandvoort,
11 november 2015

Hennie en Anton
Marco en Desiree
Britt
Jolanda

17 - 11 - 2015

oud-huisarts op Urk
oud-algemeen directeur van het Nederlandse
Rode Kruis
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

oud-voorzitter en erelid Koninklijke Nederlandse Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst

oud-president en erelid Nederlandse Tafelronde
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Wil en Peter

Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend
personeel van het Huis in de Duinen afdeling de Branding.
Correspondentieadres:
Familie Paap, Hofdijkstraat 18, 2041 NB Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden .

Paul Harris Fellow, Rotary International

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.
Psalm 23

Wij zijn diep bedroefd
Zandvoort aan Zee:

Marianne Cense-Pleijzier

Bloemendaal:

Huib Cense en
Cécile Cense-Nijkamp

Febe, Victor, Philippa

Haarlem:

Waterstanden

Maarten Cense en
Lousanne Kaal

Caja, Matti

Met pijn in mijn hart deel ik u mede dat de dood
mij gescheiden heeft van mijn lieve vrouw

Henny Hoogendijk - van Duivenboden
Zandvoort
24 februari 1928

Haarlem
12 november 2015
Jaap Hoogendijk

Zandvoort aan Zee:

Familie Cense-ten Haken

Bloemendaal:

Familie Pleijzier-Minke

‘Het Groene Wout’, Mevrouw M.G. Cense-Pleijzier
Kostverlorenstraat 96, 2042PK Zandvoort aan Zee

Willem is thuis, waar u afscheid van hem kunt
nemen op donderdag 19 november van 19.00
tot 21.00 uur en op vrijdag 20 november van
17.00 tot 19.00 uur.
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag
21 november om 10.30 uur in de Protestantse Kerk,
Poststraat 1 te Zandvoort aan Zee (parkeergarage
Cornelis Slegerstraat).
Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste
rustplaats op de algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat 67 te Zandvoort aan Zee.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de aula op de begraafplaats.

A.J. van der Moolenstraat 17
2041 NC Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lieve mensen
De overweldigende belangstelling
bij het overlijden van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma
heeft ons diep geraakt en veel
kracht gegeven.
Onze dank hiervoor.
Tommy en Debbie
Paulien, Clemens, Roxy, Micky

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Met diep leedwezen geven wij kennis, dat na een
moedig gedragen ziekte van ons is heengegaan

Willem Cense

85x50 mm

Hij heeft zich namens Rotaryclub Zandvoort
jarenlang ingezet voor Stichting Doctors Bank in
Kenia, waar hij met raad en daad zich inzette voor
de noden van de bevolking. Hij was de stuwende
kracht achter Rotary International en een zeer
gewaardeerd lid binnen onze Rotaryclub.
Zijn grote betrokkenheid, warme belangstelling
en open hartelijkheid zijn van onschatbare
waarde geweest voor onze club.
Voor zijn Rotary verdiensten is Willem Cense geëerd
met de ‘Paul Harris Fellow’ onderscheiding.
Namens alle leden van Rotaryclub Zandvoort,
Robin Homoet, voorzitter

85x50 mm
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Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
72x50 mm
Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
tel.: 023 - 532 60 13

www.troupin.nl

Ineke Smit Uitvaartverzorging
Liefdevol en betrokken

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.
A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem

telefoon: melden?
06 54661799
Overlijden
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Ongeacht uw verzekering verzorgen
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

wij de uitvaart zoals u wenst.
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
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toestemmingmelden?
van de uitgever.
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Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Zandvoortse Courant • NUMMER 47 • 19 NOVEMBER 2015

Op maandagmiddag 2 november ontving burgemeester
Niek Meijer van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) een telefoontje met het dringende verzoek of de
gemeente Zandvoort bereid is om ruim 140 vluchtelingen
uit Syrië en Eritrea, mannen, vrouwen en kinderen, op te
vangen. De vluchtelingen kwamen uit een crisisnoodopvang van de gemeente Tubbergen en zouden dinsdag 3
november naar Zandvoort komen. Omdat het humanitaire aspect urgent was, besloot het college in te gaan op
het verzoek van het COA om deze crisisopvang voor korte
termijn, 2x 72 uur, mogelijk te maken.

Niek Meijer bij het vertrek van de vluchtelingen | Foto: Rob Bossink

“Na een bijeenkomst met alle
fractievoorzitters was het kort
dag maar met hulp van aanwezige draaiboeken van andere
gemeenten en de basisinvulling van Veiligheidsdienst Regio
Kennemerland (VRK) en mede-

werkers uit Tubbergen werden
allereerst veldbedden en slaapzakken geregeld. Via een persbericht en het sturen van informatiebrieven naar de inwoners
en bedrijven rond de omgeving
van de Korver Sporthal, die als

crisisnoodopvang zou dienen,
werden op 3 november twee
informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten
werden druk bezocht, er waren
veel vragen maar alles verliep
positief en al snel bleek dat er
veel inwoners mee wilden helpen”, blikt burgemeester Meijer
afgelopen dinsdag terug.

Het DNA van Zandvoort
En dan wordt het draaiboek in
gang gezet. Rode Kruis afdeling
Zandvoort stond met landelijke
ondersteuning paraat, de GGD
was aanwezig, huisarts Scipio
werd benaderd voor medische
hulp, 6 tolken woonachtig in
Zandvoort boden spontaan hun
diensten aan. Tenslotte gaven
meer dan 200 vrijwilligers gehoor aan de hulpoproep van de
gemeente. Dan was er voor de
coördinator nog een ondankbare
taak om mensen, vooral jongeren, te moeten teleurstellen. Juist
voor deze doelgroep zou de druk
en de impact te hoog zijn. “Het
blijkt maar weer dat gastvrijheid
in het DNA van Zandvoort zit”,
aldus de burgervader.
Niet alleen hielpen vrijwilligers
mee, ook de sportverenigingen
rond de sporthal boden aan om
de mensen sportief te ontmoe-

ten. “De lijst met directe hulp was
lang en hartverwarmend”, vertelt
wethouder Liesbeth Challik, “zo
deden de vluchtelingen mee aan
een gezellige fietstocht, er werd
een hockeyclinic en een voetbalwedstrijd georganiseerd, ook een
strandwandeling.” Knutselen met
de kinderen, lekker uitleven met
dansen en luisteren naar muziek
en niet te vergeten: na een week
moest de kleding in de was en
na een oproep werd dat massaal
verzorgd door dorpsgenoten. En
hoe moesten straks alle gekregen kleding en spullen mee? In
koffers, dus kwam er een spontane kofferactie opgang. Tot slot
werd voor de vluchtelingen nog
een speciale kerkdienst in de
Agathakerk georganiseerd. Een
zeer gastvrij Zandvoort heeft zich
van zijn positieve kant laten zien.
“Het waren drukke en zware
dagen voor ons allemaal maar
wat zijn wij trots op Zandvoort.
Het doet ons goed dat iedereen
zo spontaan geholpen heeft.
Als dank ontvingen wij twee
Zandvoortse vlaggen met de
namen van alle vluchtelingen
erop. Het is het mooiste cadeau
dat wij ooit hebben ontvangen”,
aldus een tevreden burgemeester Niek Meijer en wethouder
Liesbeth Challik.

ONDERNEMERSGAL A 2015
De Haven van Zandvoort
donderdag 19 november
aanvang 19.30 uur
Bekendmaking Onderneming van het Jaar 2015

Toch sfeerverlichting in Zandvoort aan Zee!
De sfeerverlichting in het centrum van Zandvoort aan Zee wordt eind november toch
opgehangen. Eerder meldde OVZ-voorzitter Peter Tromp dat de last van de kosten voor
de sfeerverlichting op een te kleine groep ondernemers kwam waardoor het niet meer op
te brengen was. Maar dit liet ondernemend Zandvoort zich niet twee keer zeggen.
Onder ondernemers in het
centrum is afgelopen week
een inzamelingsactie gehou-

Hans

den waardoor alsnog zeker 40
ondernemers in het centrum
mee doen. Dit aangevuld met

de bijdrage van circa 40 OVZleden, Koninklijke Horeca
Nederland Afdeling Zandvoort
en een eenmalige bijdrage van
Stichting Marketing Zandvoort
(VVV Zandvoort) en Circuit Park
Zandvoort, maakt dat Zandvoort
ook in de wintermaanden, in gezellige sferen komt.
Bovenstaande partijen vinden het richting de inwoners
en toeristen onbestaanbaar
dat het centrum deze winter
in duisternis zou zijn gehuld.
En dat juist nu de gemeente
Zandvoort het in goede samenwerking met de ondernemers
mogelijk heeft gemaakt dat
je in Zandvoort de hele winter bijna gratis kunt parkeren.
Daar komt bij dat binnenkort

ook de kunstijsbaan weer op
het Raadhuisplein komt en het
evenement Winterwonderland
van start gaat. Allemaal aanleidingen om gezellig in het
Zandvoortse centrum te genieten en extra bezoekers en
toeristen naar de badplaats te
krijgen.
“Het is uiteraard alsnog een
prachtig resultaat maar de
sfeerverlichting is en blijft een
verantwoordelijkheid van de
120 ondernemers in het centrum die er direct baat bij hebben. Nu komt deze last nog niet
op de schouders van álle ondernemers in het centrum. Het
wordt tijd dat de ‘freeriders’ ook
gaan bijdragen”, aldus Tromp.
De hoop van de OVZ-voorzitter
is daarom gevestigd op de vorming van een brede ondernemerspot vanaf 2016: een project waaraan een kernteam van
gemeente en ondernemers nu
gezamenlijk werkt.

Column

… gaat het gewone leven weer
door na de vreselijke aanslag in
Parijs. Na een 1 minuut stilte op
maandag probeert iedereen de
draad op te pakken. Zo was op
zondag voor de kinderen de gezellige jaarlijkse aankomst van
Sinterklaas. Met dit keer een
najaarsstorm en hoge golven
op zee. Zou de goede Sint wel
komen? Maar gelukkig hebben
kinderen een rotsvast vertrouwen want Sint kan toch alles?
Zelfs Sinterklaas had er alle vertrouwen in dat zijn mijter bleef
zitten. Af en toe stond dat ding
een ietsepietsie scheef. Het gaf
de oude man wel iets joligs.
Veel bewoners hadden er alle
vertrouwen in dat herplaatsing
van de feestverlichting zou gaan
lukken. Met vereende krachten
zette een aantal organisaties
en ondernemers de schouders
eronder. En, jawel de sfeerverlichting wordt geplaatst. Nu nog
een goed plan voor 2016 anders
krijgen we nogmaals hetzelfde
probleem. Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond
was het vertrouwen in elkaar
aardig zoek. Het GBZ diende
een motie in, zij hadden geen
vertrouwen meer in het college. Alleen SZ was voor de ingediende motie, voor de andere
partijen was het net een brug
te ver. Verder had de oppositie
weinig vertrouwen in de aangeboden visie van het college
over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Met één stem
te weinig ging het amendement
niet door. Had ik het zeker in
2013 verkeerd begrepen? Toen
werd er ook een amendement
ingediend over hetzelfde onderwerp: regionale samenwerking.
Tegen stemden destijds alleen
D66 en GroenLinks, alle anderen
partijen waren voor samenwerking! In dat heen en weer gezwalk heb ik geen vertrouwen
meer.
Zondag was ik bij het concert
in de protestantse kerk aanwezig.
Tijdens het luisteren overviel mij
opeens een nare gedachte. Want
stel dat hetzelfde zou gebeuren
zoals in Parijs toen mensen nietsvermoedend zaten te genieten
van de muziek. Wat zou ik dan
doen? Met twee krukken kom je
niet ver en zat ik wel dichtbij de
nooduitgang? Mijn vertrouwen
in de medemens heeft een
flinke deuk gehad. Hoe lang
zal het duren voordat het
weer goed komt? Hopelijk
heel snel!

Nel Kerkman

Burgemeester is trots op gastvrij Zandvoort!
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Voor de lekkerste ambachtelijke
Letters & Sint cadeautjes

Wij bedanken
Kristi

Gansner

voor het evenement
Culinair Rondje Zandvoort

Kerkstraat 8
2042 JE Zandvoort
023 743 111 0

Tea Chocolate
& More

Grand Café XL Zandvoort
Elke woensdagavond:

Onbeperkt slibtong
voor €1,- per stuk

Eerste bestelling twee slibtongen met
eenmalig friet en salade geserveerd

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!

Evenementenagenda
❄ NOVEMBER ❅ DECEMBER ❆
21

Zandvoort 500 - Start wintercompetitie, Circuit

22

Kerst-/sint-/rommelmarkt - Huis in de Duinen,
11.00-15.00 uur
‘2x oom Wanja’ - Tokodrama in theater De Krocht,
aanvang 15.00 uur
Sinterklaastoneel - Door Zandvoortse leraren.
Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur
Swinging Sunday - Dansmiddag in theater
De Krocht, aanvang 14.30 uur
Diner Dansant met Miriam Verano - Restaurant
Evi, aanvang 18.30 uur
10.000 stappen wandeling Verzamelpunt:
Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

22
27
29
29
29

Park Zandvoort

DECEMBER

19

Kerstbal - Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Het leven begint bij 40!

authentieke huisgemaakte

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

•

Balanceren

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen

Je vriendjes en vriendinnetjes

40.....en nog steeds
woest aantrekkelijk!!

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Tot en met 6 december
Reserveren aanbevolen!
maandag en dinsdag is de Tapas keuken gesloten

Circus Zandvoort

 023-5730962

Bioscoopprogramma
19 november t/m 25 november

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

TAMILSTRIJDER VLUCHT NAAR PARIJS
WO OM 19.30 UUR

DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE VERDWENEN SCHOENTJES
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)
ZA/ZO OM 15.30 UUR ➔ LAATSTE WEEK

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)
WO OM 15.30 UUR ➔ PREMIÈRE!

SPECTRE

DO/ZO/MA/DI OM 20.00 UUR
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

FILMCLUB:
PASOLINI DE LAATSTE DAGEN VAN
DE CONTROVERSIËLE FILMER

WO OM 19.30 UUR

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

4

OOH
KOM ER
SPECTRE
DO/ZO/MA/DI OM 20.00 U.
EENS KIJKEN !!!
VRIJ / ZA OM 19.00 & 21.45 U.
FILMCLUB:
Specialist voor al uw bloemwerken.
DHEEPAN

www.autobedrijfzandvoort.nl

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

ZA/ZO/WO OM 13.30 & 15.30 UUR

PS ook voor mooie sfeercadeautjes...

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)

DE CLUB VAN SINTERKLAAS &
DE VERDWENEN SCHOENTJES
➔ 14 NOV

THE GOOD DINOSAUR
➔ NED. PREMIERE 25 NOV

VERWACHT:

HOLLAND NATUUR IN DE DELTA
➔ 1 DECEMBER

DUMMIE DE MUMMIE 2
➔ VANAF 9 DECEMBER

MANNENHARTEN
➔ LADIES NIGHT

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl
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Culinair Rondje Zandvoort smaakt naar meer
Zandvoort heeft er een nieuw succesvol evenement bij: Culinair Rondje Zandvoort. Aan de
eerste editie van deze wijn- en spijswandeling deden maar liefst 124 smulpapen mee. De
deelnemers werden uitgenodigd een bezoek te brengen aan acht verschillende restaurants.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl
(of bel 5732752)

Sportraad eert de
kampioenen

Groep deelnemers neergestreken bij Filoxenia

door Kees Rutgers

Dat waren in willekeurige volgorde: café Neuf, Spijslokaal de
Meester, restaurant eb & vloed,
Zizo Sushi Lounge, Eetcafé ’t
Sand, Brasserie Zin, Grand Café
Restaurant XL en Filoxenia Greek
Cuisine. In ieder etablissement
kregen zij een speciaal gerechtje
en een glas wijn.
Uitgerekend ik, de lastigste eter
van Zandvoort, krijgt de opdracht
dit eetfestijn te gaan verslaan.
Sfeerproeven, daar heb ik geen
moeite mee, maar genieten van
de grote variatie aan hapjes, dat
is niet direct aan mij besteed. Dus
neem ik een proever mee die er
wel van kan genieten, mijn eigen
vrouw! Aan haar mening hecht ik
grote waarde, want zij weet wat
lekker is. Opvallend is dat er veel
groepen families en of vrienden
aan het culinaire rondje meedoen. Over de hele middag acht
gerechtjes naar binnen werken,
dat lukt de meesten nog wel,
maar vanaf het middaguur negen
wijntjes achterover slaan, dan
moet je van goede huize komen.
We begonnen het eetfestijn bij
café Neuf. Daar wachtten maar
liefst twee gerechtjes en twee verschillende wijnen. Een Beemster
kalfstartaar met mosterdschuim
en popcorn en een ‘wonton’ met
Schotse zalm, zeewiersalade en
wasabimayonaise. Heel lekker, zo
beweert mijn tafeldame. Veder
naar de overkant, waar Brasserie
Zin een zalmtartaar met sabayon
aanbiedt. Ook dit is smakelijk,
vooral het verrassende toefje
Scroppino is heerlijk.
We vervolgen ons rondje bij
Filoxenia. De ontvangst en de
bediening is allervriendelijkst.

We krijgen uitleg over de Griekse
wijn Meteoro, die nergens anders in Nederland te krijgen is.
Specialiteit van het huis! De gerechtjes zijn ook prima in orde;
yoghurt met knoflook, gehaktballetjes, gebakken courgettes
en tonijn- en auberginesalade.
Allemaal heel lekker, zo oordeelt mijn culinaire geweten!
Het hoekje om naar de Zeestraat,
waar Spijslokaal de Meester een
overheerlijke kaasfondue op
het menu heeft staan. Dat lust
ik zelfs, helemaal omdat er bier
in zit!
Om bij Zizo Sushi Lounge in
Bouwes Palace te komen moesten we wel windkracht acht trotseren, maar de windwandeling
was de moeite zeker waard. Wat
een mooie sfeervolle zaak is dit.
Dat verwacht je niet zo snel als
je langs het Palace Hotel loopt.
De gerechtjes bestaan uit kleine
sushi’s: een California Roll, zalm
wasabi en Spicy tuna. En eten
met stokjes! De wijn kwam uit
Spanje. Omdat ik dit allemaal
niet lust krijg ik een paar heerlijke kiphapjes. Prima!
Op naar het volgende restaurant,
eb & vloed in het Amsterdam

Beach Hotel. Hier een gekonfijte eendenbout op een bedje
van zuurkool en een saus van
bramen en gefrituurde schorseneren. Het vlees valt van het
botje, zo gaar en dus lekker!
Net op het moment dat de live
muziek van VanKessel gaat beginnen, moeten we snel verder,
want de tijd dringt. Onze voorlaatste halte is’t Sand. Hier serveerde men een warm soepje
van geroosterde paprika en gepofte knoflook (heel apart!), een
hapje met carpaccio en gevulde
champignonragout met kruiden
en bosuiknoflook. En natuurlijk
een heerlijke rode wijn. Ons laatste proeflokaal is XL. Hier krijgen
we een tompouce gevuld met
zalmmousse en gedecoreerd
met mierikswortelcrème en een
pikante gambaspies met champignons. De wijn is een frisse
Sauvignon uit de Languedoc.
Mijn proefster zit propvol. Ik ben
trots op haar!
Organisator Kristie Gansner kijkt
tevreden terug op dit eerste
Culinaire Rondje Zandvoort. “De
reacties van alle deelnemers waren positief met als voornaamste conclusie: voor herhaling
vatbaar!”

Sportraad Zandvoort vraagt
alle sportkampioenen van 6
jaar tot 18 jaar zich te melden. Tijdens het Sportgala op
26 november in het gemeentehuis worden zij dan gehuldigd. Ook individuele kampioenen van sporten die niet
in teamverband worden gespeeld, worden gevraagd zich
te melden. Dus ben je met je
team of individueel (bijvoorbeeld in het tennis of golf )
kampioen geworden, woon je
in Zandvoort en je bent niet
ouder dan 18 jaar, geef het
dan zo spoedig mogelijk door
aan je club. Het bestuur van
jouw club meldt jou dan aan
bij de Sportraad Zandvoort.
Clubbestuurders kunnen dat
doen per mail aan voorzitter@
sportraadzandvoort.nl. Graag
inclusief foto!

Kledingactie
De halfjaarlijkse kledinginzameling van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood heeft
ruim 2 ton kleding opgebracht
in Zandvoort en Aerdenhout.
De organisatie is heel tevreden met dit resultaat. De opbrengst van de ingezamelde
kleding gaat naar projecten
van ontwikkelingsorganisatie
Cordaid Mensen in Nood.

Gezellige Sint en
Kerst rommelmarkt
Bent u op zoek naar een leuk
cadeautje voor Sinterklaas
of Kerst dan bent u op zondag 22 november welkom
bij Huis in de Duinen. Amie
Ouderenzorg organiseert het
woonzorgcentrum aan de
Herman Heijermansweg 73
van 11.00 tot 15.00 uur een
gezellige Sint en Kerst rommelmarkt. De markt is in het
restaurant gedeelte en in de
hal van het woonzorgcentrum. Ook is er een rad van
fortuin waar mooie prijzen te
winnen zijn en kunt u heerlijk
genieten van koffie en gebak.
De opbrengst komt ten goede
aan de bootvakantie die, na
het succes van dit jaar, ook
in 2016 zal worden georganiseerd.

Vrijwilligers gezocht
Waternet is op zoek naar
fans van de Amsterdamse
Waterleidingduinen die het
leuk vinden om de medewerkers in het bezoekerscentrum
te helpen op zondag, de drukste dag van de week. Het werk
bestaat uit het beantwoorden
van vragen van bezoekers
over het gebied en het verrichten van baliewerkzaamheden.
Een leuke en afwisselende
klus. Van de vrijwilligers vragen ze plezier in het omgaan
met mensen en voldoende
kennis van de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Kijk
voor meer informatie over
de job op www.waternet.nl/
AWD, mail naar vrijwilligers@
waternet.nl of bel bezoekerscentrum De Oranjekom op
020-6087595.

Ernst Brokmeier
wordt 40 jaar

Komende zaterdag viert Ernst
Brokmeier zijn 40e verjaardag.
Wie kent deze ‘regelneef’ niet?
Ernst is de voorzitter van de
Stichting Viering Nationale
Feestdagen en (opnieuw) enthousiast woordvoerder van
‘zijn’ Zandvoortse Reddingsbrigade. Bij Culinair Zandvoort draagt hij zijn steentje
bij, vooral achter het raam van
de kassa kan je hem tegenkomen. Daarbij komt dat, als hij
een microfoon in zijn handen
gedrukt krijgt, hij voorlopig
nog niet klaar is. Iedereen die
afgelopen zondag op de rotonde, op het Raadhuisplein
of in de Korver Sporthal is
geweest bij de intocht van
Sinterklaas, weet wat wij bedoelen. Kletsen is zijn ding! Hij
heeft dan ook van deze eigenschap zijn werk kunnen maken. Namens de Zandvoortse
Courant van harte gefeliciteerd, Ernst! En alvast een
mooie verjaardag gewenst!

Gezellig aan de sushi bij Zizo Lounge
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voor

Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling

na

Sint cadeautip!!!

Wil jij ook stralen tijdens de kerst?
Klaar met je vermoeide uiterlijk?
Genoeg van het volumeverlies in je gezicht?

Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zan dvoort
Alléén in november kost een pijnloze volumebehandeling met 2 ml.
Passage 9 – Tel. 023-5767488
hyaluronzuur òf 3 ml. Radiesse slechts €750,- (i.p.v. €950,-)
info@renewclinic.nl

www.renewclinic.nl

Senz stormparaplu v.a. € 29,95
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00
za 9:00-17:00

Cosmetisch arts
Els Vogelpoel

BANDEN & ACCU SERVICE

HET IS NU TIJD VOOR
HET VERWISSELEN VAN
UW ZOMERBANDEN
NAAR WINTERBANDEN!

BROSSOIS
Kerkstraat 30
2042 JG Zandvoort
Tel. 5712106
www.brossois.nl

Actie t/m 25-12: 20% korting op
Vredestein/Novex winter en all season banden
•
•
•
•
•
•
•

Alle merken banden nieuw & gebruikt
Zomer/winter/all season banden
Banden wisselen en balanceren
Banden opslag
Altijd
Wintercheck
scherpe prijzen!
Accu’s
Vervanging van lampjes etc.

Maak een afspraak of kom gewoon langs
Wij staan 7 dagen per week voor u klaar, ook op zondag!
Hogeweg 2 - Zandvoort
Tel. 023-5712240
geerlingbandenservice@hotmail.com

Gemeente Zandvoort

Zandvoort bedankt
vrijwilligers,
verenigingen en inwoners
Inwoners van Zandvoort hebben bij het opvangen
van de vluchtelingen laten zien wat gastvrijheid
en naastenliefde inhouden.
Vrijwel onmiddellijk nadat bekend werd dat de
gemeente Zandvoort aangewezen was als crisis
noodopvang voor vluchtelingen, sprong heel
Zandvoort in de hulpstand. Inwoners, verenigingen,
organisaties en medewerkers van de gemeente
hebben samen de schouders eronder gezet en
ervoor gezorgd dat de vluchtelingen warm
werden onthaald en naast bed, bad en brood ook
werden voorzien van allerlei activiteiten op het
gebied van sport en cultuur.
Gemeente Zandvoort wil iedereen die op welke
manier dan ook heeft bijgedragen heel hartelijk
bedanken!
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Winkels:
Haarlem Cronjé
Zandvoort
Utrecht

Opgelet!

Ouders, huisartsen, docenten, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, opa’s
en oma’s, buurtcoaches en buren...

Kent u een
kind dat graag
wil sporten,

dansen of muziekles
wil volgen, maar
ontbreken de

ﬁnanciële middelen?
aarlem
h
/
l
n
.
s
d
n
o
f
r
gdcultuu
s.nl
d
n
o
f
t
Ga naar jeu
r
o
p
s
d
.jeug
of haarlem
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Zandvoorter schrijft toneelstukken
Komende weken worden twee toneelstukken opgevoerd
die geschreven zijn door Zandvoorter Marc Versteege.
Op vrijdag 27 november is dat ‘Het feest gered door tante
Jet’ als Sinterklaastoneel en op 11 en 12 december brengt
toneelvereniging Wim Hildering ‘De mensen kenne niet
meer lache’.

te veel gedronken had, maakte
hij vaak de opmerking dat hij
‘gummi’ benen had. “Helaas is
De Boer al overleden maar ik
herinner hem heel erg goed”, aldus Versteege die ook een klein
boekje heeft geschreven, ‘Een
duinwandeling’, dat bol staat van
(jeugd)herinneringen.
De auteur wilde altijd al eens de
regie voeren over een toneelstuk
en heeft daar in Haarlem een
cursus voor gevolgd. Nu is hij de
regisseur van zijn eigen stuk bij
Wim Hildering.

Sinterklaastoneel

Marc Versteege schrijft toneelstukken

Voor het stuk ‘Vroeger’ dat vorig jaar door Hildering werd
ingestudeerd, is Versteege ook
verantwoordelijk. Deze keer
gaat hij verder en heeft hij ‘De
mensen kenne niet meer lache’ aangeboden aan uitgeverij Toneelcentrale, die het al na
twee dagen in de collectie opnam. Versteege heeft daarvoor
een contract getekend. “Ook het
stuk ‘Het feest gered door juffrouw Jet’ ga ik aan een uitgeverij
aanbieden”, aldus Versteege. De
kans is groot dat ‘Gedachtenspel’,

het volgende script dat hij klaar
heeft liggen, ook die richting op
zal gaan.

Gijs Gummi
Versteege haalt zijn inspiratie uit
een onuitputtelijke hoeveelheid
gebeurtenissen die hij als jonge
jongen in Zandvoort heeft meegemaakt. Zo is de hoofdpersoon
in ‘De mensen kenne niet meer
lache’, Gijs Gummie, gebaseerd
op Gijs de Boer, zoon van een
exploitant van het Wapen van
Zandvoort. Als Gijs wel eens iets

Volgende week vrijdag staat gepland voor een avondje lachen,
gieren en brullen. Dan zullen
een aantal leerkrachten van
de Zandvoortse basisscholen
het door Versteege geschreven
Sinterklaastoneel voor de ouders en andere volwassenen op
de bühne van theater De Krocht
brengen. Het toneelstuk ‘Het
feest gered door juffrouw Jet’,
in drie bedrijven, wordt geregisseerd door Ed Franssen. Jaarlijks
brengt een aantal leerkrachten
van het basisonderwijs een toneelstuk voor alle groepen van
de Zandvoortse scholen in theater De Krocht, dit jaar al voor de
63e keer. Behalve collega leraren
kunnen ook andere belangstellenden deze voorstelling bijwonen. Het Sinterklaastoneel op
vrijdag 27 november begint om
20.00 uur in theater De Krocht.
Toegangsbewijzen reserveren
kan via: maaikecappel@onschool.nl.

Nieuwe woonvisie in de maak: voorlopig
geen sociale huurhuizen meer verkopen
De gemeente Zandvoort, Woonstichting De Key en het
Huurders Platform Zandvoort (HPZ) zijn op dit moment
bezig een woonvisie voor Zandvoort te ontwikkelen.
Daarbij horen ook nieuwe prestatieafspraken. Er is be-

huisvesting ook tijdelijke huisvesting te bieden aan statushouders. Het gaat om relatief
kleinschalige, sobere huisvesting.

sloten om de prestatieafspraken, die gelden tot 1 januari
2016, te verlengen tot juli 2016 om zodoende meer tijd te
hebben om te komen tot een verder Plan van Aanpak.
De Key laat weten dat er in 2016
in totaal 2.412 sociale huurwoningen zijn. Daarvan moeten er
ongeveer twintig worden gereserveerd voor statushouders.
Dat zijn asielzoekers met een
verblijfsvergunning.
De gemeente had dit jaar de
verplichting (opgelegd door
Den Haag) om 20 statushouders
huisvesting te bieden. En dat
is, zo laat de gemeente weten,

inmiddels gelukt. Volgend jaar
moet Zandvoort in de eerste
helft van 2016 twintig woningen aanbieden aan asielzoekers met een woonvergunning.
Het college streeft er naar om
de verhoogde taakstelling
op te vangen zonder dat dit
consequenties heeft voor de
wachtlijst van ‘gewone’ woningzoekenden. Om dit te kunnen realiseren wil het college
zich inzetten om naast reguliere

Om het aantal sociale huurwoningen op peil te houden
heeft De Key op verzoek van de
gemeente en HPZ toegezegd
tussen 1 januari en 1 juli 2016
geen huurwoningen meer te
verkopen aan particulieren.
Dit jaar zouden er maximaal 26
huurwoningen aan particulieren worden verkocht. Hiervan
zijn er 16 daadwerkelijk geleverd. Afhankelijk van de nieuwe Prestatieafspraken na 1 juli
2016 wordt gekeken of er dan
wel weer sociale huurwoningen
door De Key verkocht mogen
worden.

Sport en cultuur
is er voor iedereen
Er zijn, ook in Zandvoort, kinderen die niet mee kunnen
doen met activiteiten die sport- of cultuurclubs organiseren. Veelal gaat het om kinderen van ouders die niet genoeg geld hebben om de contributie voor een sportclub,
de muziekschool, een toneelclub of die leuke schildercursus te kunnen betalen. Het gevolg is dat deze kinderen
letterlijk aan de kant blijven staan. Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds maken het financieel mogelijk dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar mee kunnen doen
met sport en cultuur.
In Zandvoort valt dan te denken aan de diverse sportclubs,
muziekschool New Wave en de
dansscholen Skills en ONAIR
Dance, die al Zandvoortse kinderen via de beide fondsen onder
hun hoede hebben. Maar ook toneelvereniging Wim Hildering en
folklorevereniging de Wurf zouden er gebruik van kunnen maken om meer jeugd aan te trekken. Het Jeugdsportfonds kreeg
onlangs een donatie van maar
liefst € 25.000 van Lionsclub
Zandvoort om kinderen te kunnen laten sporten.

Sport
In clubverband sporten is leuk;
een kind groeit er fysiek en mentaal van, ontwikkelt zelfvertrouwen en eigenwaarde. En sporten
brengt het kind in contact met
andere kinderen, alleen daarom
al zou elk kind de gelegenheid
moeten hebben om te kunnen
sporten. Het Jeugdsportfonds
draagt bij aan de contributie of
de aanschaf van sportattributen
tot maximaal € 225 per jaar.

Cultuur
Een kind dat actief schildert,
muziek maakt, danst of toneel
speelt ontwikkelt zijn creativiteit, krijgt meer zelfvertrouwen, concentreert zich beter
en wordt sociaal vaardiger. Het
Jeugdcultuurfonds betaalt het
lesgeld van een muziekschool,
toneelclub of andere instelling
voor actieve kunstbeoefening
tot maximaal € 450 per jaar.

Aanvraag
Ouders of kinderen hoeven zelf

geen formulieren in te vullen om
de fondsen aan te vragen. Alleen
professionals, die betrokken zijn
bij de scholing en begeleiding van
een kind, zoals docenten, artsen,
jeugdhulpverleners of buurtwerkers kunnen een aanvraag indienen. De eis is dat het gezinsinkomen maximaal 115% van het
wettelijk sociaal minimum is.

Terugloop
“We kregen in het verleden veel
aanvragen vanuit Zandvoort
maar dat aantal is behoorlijk
teruggelopen. Ik kan mij niet
voorstellen dat ineens de situatie verbeterd is. Vaak komt
dat voort uit een misplaatst
schuldgevoel en dat is echt
niet nodig”, zegt de consulente
van de fondsen voor Zandvoort,
Babette van de Weg. Zij geeft
tevens aan dat indien de jongeren wat ouder worden, ook
(sport)clubs in Haarlem in beeld
komen. “Geen probleem want
ook dat kunnen wij honoreren.
Kinderen moeten zich kunnen
ontwikkelen en als dat financieel niet via de ouders kan, willen wij daar heel erg graag aan
bijdragen”, zegt ze.
Een professional die een kind wil
aanmelden, kan een aanvraag
indienen bij het betreffende
fonds. Zodra een aanvraag wordt
goedgekeurd betaalt het fonds
direct aan de instelling, club of
winkel het lesgeld of het geld
voor de benodigdheden en kan
het kind de lessen gaan volgen.
Mail voor meer informatie naar
Babette van de Weg: haarlem@
jeugdsportfonds.nl.
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BISTRO MMX
Kom je ook eens proeven van onze winterkaart?
Iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend
vanaf 17.30 uur
Maar ook alleen voor een drankje of lekkere
koffie ben je van harte welkom
VOORGERECHTEN / TAPAS

Carpaccio
Vitello Tonnato
kipvleugeltjes met honing
Duivelse kipvleugeltjes (spicy)
Pittige balletjes in tomatensaus
Proeverij van Italiaanse salami
Gamba’s met knoflook en hete peper
Ansjovis in zuur
Salade Caprese
Ham met meloen
Bruschetta tomaat / basilicum
Bruschetta zalm / Philadelphia
Gegrilde sardines met rozemarijn zout
Gemarineerde olijven
HAMBURGER
Hamburger Mozzarella en pesto
Hamburger Surf ‘n’ Turf
Cheeseburger
Hamburger American Classic
MAALTIJD SALADE
salade gegrilde kip / Mango
salade rauwe tonijn
salade rauwe zalm
HOOFDGERECHTEN
Tagliata di manzo (sappige biefstuk en Parmezaan)
Pittig piepkuiken
Mix grill vlees
Schnitzel
spies van gegrild varkensvlees
spies gamba’s en Calamari
Zeebaarsfillet in witte wijn saus
PIZZA
Pizza Margherita
Pizza Salame piccante
Pizza Borromea
Pizza Tonno
Pizza Prosciutto, Parmiggiano e rucola
DESSERTS
Scroppino
Tiramisu’
Panna cotta met caramel saus
twee bolletjes ijs
Crepes met ijs

Haltestraat
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€ 7,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 3,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 16,50
€ 15,00
€ 16,50
€ 14,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 21,00
€ 8,50
€ 12,00
€ 11,50
€ 12,00
€ 14,50

OCCASIONDAGEN
OCCASIONDAGEN
bij
Vrijdag 20 en
zaterdag 21 nov.
Vrijdag 20 en
zaterdag 21 nov.NÚ
bij van:
Profiteer
· Voordelige najaarsprijzen
Profiteer
NÚ van:
· Gratis Kampeerweekend
·· Voordelige
najaarsprijzen
Waardecheque
van 350,· Gratis
Kampeerweekend
om lekker te winkelen*
·· Waardecheque
Bovag garantievan 350,*Bij aankoop
om
lekkervan
tecaravan,
winkelen*
camper vanaf 4.000,· Bovag garantie
*Bij aankoop van caravan,
camper vanaf 4.000,-

Kampeer- en recreatiespecialist
Ruim 20.000 m2 Campers - Caravans - Vouwwagens - Kampeer- & recreatie artikelen

Kampeer- en recreatiespecialist

Ruim 20.000 m2 Campers - Caravans - Vouwwagens - Kampeer- & recreatie artikelen

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00

023 57 17 523

BEDRIJVENGIDS pagina
Het Pakhuis

Waarom wachten tot 2016 met
goede voornemens??!

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Met de feestdagen voor de deur,
zorg je nu alvast dat de kilootjes
minder snel aankomen.

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Nu 10% korting op de leskaarten en tot € 100 KORTING
op verschillende abonnementen*
Tevens een leuk geschenk bij inschrijving
* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Voor een joet zit je op donderdag goed!
Biefstuk Joetje
met Vlaamse frieten & salade € 10,00

ECHTE
scharreleieren uit
't GROENE HART!

SCHARREL EIEREN

* HEERLIJK van SMAAK!

NU ds.a 10 stuks van 2,98 voor maar 2,49

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Visie Springtij Architecten herontwikkeling
Watertorenplein en hergebruik watertoren

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167

Vorige week stonden in de Zandvoortse Courant de visies van drie verschillende architectenbureaus die op eigen initiatief hun ontwerpen aan de gemeente Zandvoort aanboden. Deze drie visies worden de komende weken nader toegelicht met deze week als
eerste de visie van Springtij Architecten.

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Veel regen en wind met
sterke afkoeling later
Na een uitzonderlijk zachte novemberfase met veruit
de zachtste eerste maandhelft ooit, gaat het flink afkoelen vanaf het einde van deze week. In het weekend
komt de middagtemperatuur zo’n slordige tien graden
lager uit dan we gewend zijn geweest de afgelopen
pakweg twee novemberweken.

De visie van Springtij op het Watertorenplein en de Watertoren

door Nel Kerkman

Springtij Architecten B.V. is in
Zandvoort gevestigd en heeft
ervaring met een breed werkveld van stedenbouwkundige
ontwerpen tot renovatie. In oktober 2014 werd in opdracht
van de gemeente Zandvoort een
studie gemaakt over hergebruik
van de Zandvoortse watertoren.
In overleg met de eigenaar van
de watertoren, Watertoren CV,
is er uit een van de drie scenario’s gekozen voor een haalbaarheidsstudie. Op eigen initiatief
is vervolgens door Springtij een
integraal plan ingediend bij de
gemeente voor een herontwikkeling van het Watertorenplein
gecombineerd met het hergebruik van de watertoren.

Kleinschalige bebouwing
In de studie van de watertoren
zijn rondom de voet van de toren
‘Zandvoortse huisjes’ geschetst
en dit concept is doorgetrokken
naar het Watertorenplein. De
architecten van Springtij, Kees

Draisma en Gimill Mual, namen
het Schelpenplein en de villa’s
aan de zuid-boulevard als voorbeeld voor de invulling van hun
ontwerp, wat resulteerde in een
nieuw Zandvoorts wijkje dat
perfect aansluit op de bestaande
oude dorpskern. “Het bestemmingsplan staat bebouwing
aan de oost- en zuidoostzijde
niet toe. Met deze beperkingen
ontkom je niet aan hoge bebouwingen rondom de watertoren.
Wij hebben ervoor gekozen om
een plan te maken met kleinschalige bebouwing waarmee
wordt aangesloten op het karakteristieke dorpsgezicht. In
het plan is rekening gehouden
met de huidige parkeercapaciteit. Het bestaande parkeren
blijft op het maaiveldniveau
gehandhaafd. Zo ontstaat op
het parkeerdek zelfs een groen
binnenhofje. Er komen op het
plein 38 woningen. Hiervan zijn
25 starterswoningen ingepland
die eventueel ook zorgwoningen zouden kunnen worden.
Wij hebben gebruik gemaakt

van het niveauverschil wat een
speels karakter geeft”, leggen
Draisma en Mual enthousiast
uit.

Hergebruik watertoren
De watertoren is een gemeentelijk monument en zal in zijn
oorspronkelijke staat behouden
blijven. In het ontwerpplan is
het restaurantgedeelte vervangen voor een penthouse, op de
andere verdiepingen komen 22
woningen met grote balkons. De
huidige entree blijft bestaan en
de vluchttrap blijft inpandig met
uiteraard een nieuwe lift. Zelfs
met de nieuwe bakstenen blijft
de huidige steenkleur in stand.
Enkele huizen rondom de voet
van de toren zijn gedeeltelijk in
de toren gesitueerd en zijn minder hoog dan de toegestane 14
meter. Zo blijft het karakter van
de monumentale ‘skyscraper’
bestaan.

Volop dynamiek in de atmosfeer want ook de wind laat zich
niet onbetuigd. Op woensdag
kwam het al enige tijd tot
stormachtige perikelen op de
westkust en ook rond zaterdag kan de wind uit west tot
noordwest achter een storing
om nog even flink aanwakkeren tot kracht 7-8 op Zandvoort
vlak uit zee.
Veel regen staat er ook weer
op ‘t programma en tot zondag
kan er nog 25 millimeter water
bijvallen. De luchtdruk loopt
flink op boven de Atlantiek
terwijl gebieden met veel lagere luchtdruk zich gaan vormen boven het noorden van
Europa. Die twee factoren zorgen ervoor dat wij in een noordelijk georiënteerde luchtstroming geraken waarmee koude
poollucht afzakt richting de
Noordzeeregio.
Donderdag kan de temperatuur in een laatste vleug zachte lucht nog even oplopen tot
13-14 graden. Daarna klapt de
wind om en wordt noordwest
en later zelfs bijna noord met
dus die ferme afkoeling.

Voor een visueel kijkje is via
Youtube ‘Watertorenplein Zandvoort’ het plan te bezichtigen.

Op zaterdag en zondag is het
ronduit guur buitenshuis en
wordt het niet veel warmer
dan 6-7 graden. Bovendien
kunnen de paar buien die dan
nog vallen gepaard gaan met
stofhagel en natte sneeuw. Dus
het lijkt er wel op dat we de eerste natte sneeuwvlokken gaan
zien van dit seizoen tot nu toe.
Waarschijnlijk blijft de sneeuw
niet liggen in onze contreien,
maar in Hoog-Nederland kan
dat wel.
De nachten worden ook kouder
uiteraard en naar maandag is
wat nachtvorst niet onmogelijk
in ’t veld. Begin volgende week
blijft het nog even aan de koude kant, maar deze eerste winterse uitval betekent niet dat
we nu direct zijn begonnen aan
‘n lange winterse episode. Het
is immers nog maar november.
In de loop van de volgende
week lijkt het alweer wat zachter te gaan worden in onze contreien. Meer weerinfo over de
licht winterse perikelen eventueel via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

13o

10o

7o

7o

Min

12o

9o

6o

4o

Zon

20%

20%

35%

30%

Neerslag 90%

90%

90%

75%

Wind

w. 6

nw. 5-6

nw. 4-5

Biljarttoernooi voor duo bekende biljarters
Het koppeltoernooi ‘15 over rood’, bij Laurel & Hardy in
de Haltestraat, werd afgelopen weekend zeer druk bezocht. Het koppel Hettie Wisker en Louis van der Mije kon
een 15-14 finale overwinning vieren op Kiki Boon en
Martin Louwen. Als prijs hielden zij er beide een prachtige
fiets aan over.
In drie wedstrijddagen werd
door de deelnemers hard gestreden om de ereprijzen. Ron
Brouwer was als trotse orga-

nisator zeer tevreden over de
geweldige opkomst en de vaak
zeer ludieke en spannende wedstrijden die op zijn groene laken

te zien waren. Voor de biljarters
was het prachtig dat er zoveel
sponsoren waren die er voor
zorgden dat elke deelnemer met
een leuke prijs naar huis kon. Het
inmiddels zeer bekende koppeltoernooi ‘15 over rood’ was
voor velen weer een geweldige
ervaring. En uiteraard konden
Wisker en Van der Mije ieder op
hun eigen nieuwe fiets sportief
op huis aan sturen.

wzw. 6-7
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Voor de achtste keer gaf het Symfonie Orkest ‘Haerlem’ een fantastisch Kerkpleinconcert. Telkens weer slaagt het bestuur van Stichting Classic Concerts erin om maandelijks
concerten te arrangeren op hoog niveau. Dat kwam afgelopen zondag bij het concert
van het Symfonie Orkest Haerlem (SOH) duidelijk naar voren. Het aanwezige publiek
genoot van een gevarieerd programma onder leiding van dirigent Nicholas Devons en
de solist Mengjie Han.

De jonge pianist Mengjie Han achter de vleugel

door Nel Kerkman

Voordat het concert werd geopend met de Ouverture Romeo
en Julia van Tsjaikovski, herdacht
Toos Bergen in haar welkomstwoord de aanslagen in Parijs
met de woorden ‘Liefde zal het
kwaad altijd overwinnen’.
Na de ouverture van Tsjaikovski,

met als toevoeging een jeugdige
harpist, werden de liefdesmelodieën door de ruim 50 musici
van het amateursymfonieorkest
perfect neergezet. Vervolgens
soleerde de pianist Mengjie Han
(1989) in het pianoconcert nr.1
van Prokofiev samen met een
kleiner gedeelte van het orkest.
Dat Han, die al op jonge leeftijd
diverse internationale prijzen

won, een zeer bekwaam pianist
is kwam duidelijk in dit stuk naar
voren. Wat een vingervlugheid
en wat een geweldig samenspel
met de andere musici. Een ovationeel applaus ontving hij terecht
van het publiek.

Enigmavaraties
Wat is het toch fijn als er een
toelichting gegeven wordt bij

elk muziekonderdeel. Nicholas
Devons deed het op een charmante wijze en vooral bij het
muziekstuk Enigmavariaties
van Elgar, waarmee het concert werd afgesloten, gaf hij een
heldere uitleg waarom het
stuk zo bijzonder is. De
Enigmavariaties, veertien in totaal, waren voor de onbekende
componist Elgar een doorbraak.
Enigma betekent namelijk een
raadsel en nu nog steeds is het
raadsel van de 14 variaties, die
naar zijn vrouw en vrienden verwijzen, niet opgelost. De basisthema’s komen in de stukken
steeds naar voren, de ene keer
is het krachtig dan weer snel of
matig en ook de instrumenten
spelen een rol in deze compositie. Met de goede uitleg van
Devons geeft het de toehoorder
veel luisterplezier. De finale van
Enigma’s nummer 14 verwees
naar Elgar en was een heftige
afsluiting van een prachtig concert, waar alle muziekinstrumenten werden ingezet. Met
recht een verdiende staande
ovatie van het enthousiaste
publiek.
Het laatste Kerkpleinconcert van
2015 is het kerstconcert op 20
december met de Mastreechter
Staar in de Agathakerk, aanvang
15.00 uur. De kaarten kosten
€ 20 en zijn te bestellen via
www.classicconcerts.nl of te
verkrijgen bij Kaashuis Tromp.

Raadsvergadering d.d. 12 november

College krijgt voldoende steun om door te gaan
met Ambtelijke Samenwerking gemeente Haarlem
De uitkomst van de vorige week gehouden extra raadsvergadering over de Ambtelijke Samenwerking, heeft
een voorspelbaar resultaat opgeleverd. Het raadsvoorstel
Ambtelijke Samenwerking werd met 9 stemmen voor en 8
tegen aangenomen. Niet echt een duidelijk breed raadsbesluit dus zoals het college had gehoopt.
Direct na de behandeling in de
commissie werd duidelijk dat de
college ondersteunende partijen het college niet zouden laten
vallen op dit punt, al was er wel
kritiek te bespeuren. Volgens
het CDA zullen een paar aanpassing nodig zijn; met name
is de gebiedsgerichte aanpak
nog maar een plan en kan er
nog geen definitieve beslissing over worden genomen.
Fractievoorzitter Mettes vond
het nog te vroeg om als zienswijze scenario 2z mee te ge-

ven. Volgens Freek Veldwitsch
(OPZ) moet ervoor gewaakt
worden dat de identiteit van
Zandvoort gewaarborgd wordt.
Volgens Ruud Sandbergen
(D66) is het college er nog niet
uit want het geeft een voorlopige visie.
Gert Toonen (PvdA) gaf aan dat
zijn partij voor samenwerking is,
maar hij had wel een aantal kanttekeningen: “Er staan niet minder dan 5 technische pagina’s
over gebiedsgericht werken in

het voorstel en die hebben met
Ambtelijke Samenwerking niets
van doen. Zelfs de eigen griffie
wordt door het college geofferd
in deze tijdelijke visie. De griffie
hoort hier thuis en hoort niet
onder die van Haarlem te vallen. Ook de gemeentesecretaris
moet hier blijven.”
In zijn reactie in eerste termijn
zei projectwethouder Gerard
Kuipers dat het een moeilijke
materie is. “Het blijft een hartstikke moeilijk onderwerp. Het
raakt ons in het hart. We delen de ambitie met u om deze
mooie gemeente zelfstandig te
houden. Deze visie is een tussenstap om te komen tot Ambtelijke
Samenwerking. We hebben hiermee gekozen voor een duidelijk
visie”, zei hij.

Motie van wantrouwen
Na een tweede schorsing kwam
Belinda Göransson (VVD|), mede
ondertekend door GBZ, PvdA en
SZ, met een amendement dat
later, als amendement 2, een afzwakking werd van haar eerste
amendement. Beide amendementen werden later bij hoofdelijke stemming met 8 stemmen
voor en 9 tegen, verworpen.
Een motie van wantrouwen, ingediend door fractievoorzitter
Michel Demmers van GBZ kreeg
alleen de stemmen van zijn
raadsleden en van Willem Paap
(SZ) mee. De rest keurde de motie af. Jerry Kramer (VVD) vond
het te ver gaan om een motie
van wantrouwen hierover aan te
nemen. Het collegevoorstel werd
met 9 stemmen voor en 8 tegen
aangenomen.

Column

Imagine
Door de wind voortduwend arriveerden we met verwarde coup
bij de rotonde aan de boulevard.
De Sint liet op zich wachten tot
het bijna begon te regenen, maar
het was dan ook lastig voor hem.
Zijn ene hand stevig om zijn mijter, handjes schudden met zijn
andere. Wij wachtend tot hij de
trap naar de boulevard op zou
komen. Kinderen en volwassenen, glimlachend huppelend of
meezingend met de genoeglijke
Pietenband. Wat waren we trots
op ons voormalig pleegkind die
zijn trompetbijdrage speelde.
Maar hoe anders was het, de
avond ervoor, eten in een drukbezocht restaurant in Haarlem.
Nee, we waren niet angstig,
maar het gesprek ging al snel
over de afschuwelijke, meedogenloze aanslagen in Parijs. Dit
soort praktijken gaan ons voorstellingsvermogen te boven. Ze
raken ons in onze manier van
leven, in het hart, verpulveren
onze ziel. Geweld en extremisme zullen nooit winnen van
vrijheid en menselijkheid, sprak
Rutte. Jochem Myjer ontroerde
een ieder met zijn FB bericht
over het enigszins triviale, doch
heuglijke Sinterklaasfeest tegenover de zieke werkelijkheid
waarin de brandende wereld
momenteel leeft. Terroristenexpert Knoope vindt: ‘Een groot
deel van de wereld haat Europa.
Wat wij vooruitgang vinden, vinden zij neokoloniaal. De bodem
van terrorisme inslaan, hoe doe
je dat? ‘De eerste stap is proberen te begrijpen waartegen
mensen zich verzetten. Anders
kun je geen alternatief bieden.’
Jongerenimam Yassin Elforkani
zegt in de Volkskrant. ”De keiharde realiteit is dat de aanslagplegers hun daden theologisch
legitimeren. We kunnen er niet
omheen. We kunnen niet blijven
zeggen: dit heeft niets met de islam te maken.” En Loesje pleitte
mooi over onze tranen die de gezaaide angst nooit zullen laten
groeien. Maar hoe lang kunnen
we dat nog blijven verkondigen?
Hoeveel onschuldige slachtoffers zullen hun leven nog laten
hierom? Het is een ongrijpbare
wereld aan het worden waarin
een halt toeroepen aan de terreur een meest essentiële is.
Geen enkele overtuiging vertelt
je dat je onschuldige mensen
op zo’n laffe manier moet
afslachten. Dat is wat IS er
van maakt. Laat de liefde
en de wil om te leven altijd
overwinnen. Imagine…

Mandy Schoorl

Geweldige uitvoering van Symfonie Orkest ‘Haerlem’
tijdens Kerkpleinconcert in Protestantse kerk
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Zandkorrels
Gastkoken
Zin om een keer te
koken voor je vrienden
of een publiek en is je
keuken/huis te klein?
Geef je dan op als
gastkok(kin) bij SHEILA’S,
Haltestraat 32A.
Tel. 023-7433706,
info@sheilasbroodjes.nl
...................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................
Hulp nodig met
uw computer?
PC-laptop-tablet
Advies, storing verhelpen
of training aan huis.
Bel 06-22802320
....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Professioneel schilder.
Ook voor
schoonmaakwerk
bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of op
www.amsterdamaanzee
.amsterdam
en blijf op de hoogte
...................................................
SAXOFOON en KLARINET
privé les aan huis
voor beg. en gev. door
gedipl. conservatorium
docent.
Alle informatie op
www.sax-klarinetles.nl
of tel. 06-55891237
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen.
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning

Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende
prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of op
www.amsterdamaanzee
.amsterdam
en blijf op de hoogte
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens
reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................

Te huur:
kamer/studio
in het centrum
van Zandvoort.
Met eigen opgang.
Per direct t/m mei 2016.
All Incl.
Tel. 023-5719541

KRUA SURIN
Thaifood restaurant
Haltestraat 30
023-5746609 /
06-30681325
Elke week
ander weekmenu
voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling
€ 10,- korting

HEEFT U EEN BOODSCHAP
VOOR UW KLANTEN?
Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail:
ronald@zandvoortsecourant.nl

Poelier
Hans Ruardy
Uw specialist in wild.
O.a. vers verkrijgbaar:
• Hele hazen • hazenbouten • hazenruggen
• wild konijn • wilde eend
• wilde eendenborstfilet
• struisvogelbiefstuk • hertenhaasbiefstuk
• hertensucade etc.
Iedere woensdag op de weekmarkt

Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 155 per maand
06-53256274
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PARTICULIER

ZAKELIJK
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Zandkorrels invulbon

Komende zaterdag o.a. met:
10.10 uur Winnaar Ondernemer van het jaar/
wordt donderdagavond 19 november
bekend gemaakt
10.25 uur Wachtkamer 1e klasse/ Mona Meier
10.40 uur Nieuwe eigenaar Friet Plaza/ Marco Engel
11.10 uur Politiek/ onder voorbehoud
11.25 uur Het Wintertheater in Zandvoorts Museum/
Fred Rosenhart
11.40 uur Toko Drama speelt Tsjechov
2 x Oom Wanja
Presentatie: Irene de Jager en Don de Grebber
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Behandeling begroting d.d. 4 en 5 november

Voor behandeling van de begroting
waren twee dagen nodig
Burgemeester Niek Meijer meldde bij de opening van de Begrotingsraad
dat hij zijn schoenveters strakker aan moest trekken om niet naast zijn
schoenen te gaan lopen. Hij is apetrots op hetgeen door Zandvoorters is
neergezet tijdens de crisisnoodopvang van de groep vluchtelingen in de
Korver Sporthal. “Normaal heb ik altijd een zakelijke opening maar nu laat
ik mij even gaan”, zei hij. Vervolgens was het woord aan de fractievoorzitters van de partijen voor het voorlezen van hun Algemene Beschouwingen, waarvan u vorige week een kort resumé in deze krant heeft kunnen
lezen. De begroting werd uiteindelijk in meerderheid vastgesteld en
aangenomen.
Na iedere spreker kreeg de raad een
paar minuten tijd om vragen aan de
fractievoorzitters te stellen. Veelal ging
dat om details en Willem Paap (SZ)
kreeg helemaal geen vragen te beantwoorden. “Bent u niet teleurgesteld?”,
vroeg de voorzitter. “In het geheel
niet. Het betekent dat onze Algemene
Beschouwingen des te beter waren”,
was zijn antwoord.

Botsing
GBZ-voorman Michel Demmers kreeg
het weer eens aan de stok met de voorzitter, en dat was niet de eerste keer.
Alleen nu was Meijer heel boos over een
opmerking die Demmers maakte. Hij
zei dat hij als antwoord op vragen een
‘niemendalletje’ had gekregen van de
vorige gemeentesecretaris Frank Beijk
en daar was Meijer niet van gediend. “U
dient alleen het college of portefeuillehouder aan te spreken, niet iemand
uit de organisatie. Die mogen niet worden genoemd. U had het college aan
moeten spreken. En ik wens hier geen
enkele discussie over”, zei Meijer fel.
Het was zelfs zo erg dat Meijer dreigde
de vergadering te schorsen en met de
fractievoorzitters bijeen te komen. Jerry
Kramer probeerde nog even de hitte
uit de lucht te halen maar kreeg ook
nul op request. “Het was misschien niet
helemaal zuiver van mij om een naam
te noemen”, zei Demmers als excuus.
Waarna de vergadering door kon gaan.

Reactie Bluijs
Als eerste mocht wethouder Gert-Jan
Bluijs aftrappen met de reacties van het
college op de diverse vragen die in de
Algemene Beschouwingen werden gesteld. Een heleboel was al schriftelijk
afgedaan en daar was Bluijs erg mee
in zijn sas. “Ik ben blij met alles wat is
gezegd, zeker richting de financiën.
Het gezond maken van de gemeentefinanciën is een van de belangrijkste
zaken voor dit college en het ligt wat
dit betreft volkomen op koers. Een begroting moet sluitend zijn maar moet
ook perspectief hebben. We hebben
geen verhogingen, slechts eenmaal
de nullijn maar hebben ook geen indexeringen doorgevoerd. De lichten

staan langer op groen in Zandvoort.
Dat is goed voor de overheid maar ook
goed voor het bedrijfsleven. We krijgen
sinds lange tijd meer inkomsten uit de
toeristenbelasting en dat is een goede
ontwikkeling. Zandvoort heeft moeten investeren in de toekomst maar er
moet nog wel het nodige gebeuren op
het Badhuisplein en Watertorenplein.
Daarin is de Kerntaken discussie heel
belangrijk. Hoe gaan we die diverse zaken oplossen? Daar gaan we in coproductie aan werken. Denkt u daar maar
alvast goed over na”, aldus de wethouder in eerste termijn.

Sociale wijkteams
Wethouder Bluijs ging verder: “We
willen de zorg verbeteren. Wel kijken
naar elkaar maar we moeten innovatief
werken. Met het invoeren van sociale
wijkteams krijgen we veel meer grip op
wat er in een wijk gebeurt zodat we op
tijd kunnen ingrijpen. In verband met
de Jeugdzorg ben ik blij dat we met
Haarlem hierin kunnen optrekken. Wij
hadden slechts één medewerker, nu
hebben we er vijf.”
De voorzitter schorste de beraadslagingen tot donderdag 20.00 uur.

Donderdag
Donderdag namen de leden van het
college ruim de tijd om vragen die door
de raadsleden waren gesteld, te beantwoorden. De diverse partijen hielden
een soort traditie in ere. Diverse moties
en amendementen werden ingediend
en door de voorzitter met voortvarendheid afgehandeld. Ook werden er
moties weer ingetrokken of samengevoegd. De vergadering duurde dan ook
behoorlijk lang. Alle amendementen,
moties en de uitslag van de stemming
daarover zijn, net als de overige beraadslagingen, op de website van de
gemeente terug te vinden.
Volgende week mogen de politici weer
aantreden voor een vergadering van
de gemeenteraad. Dan komen agendapunten die afgelopen dinsdag en
woensdag in de commissie zijn behandeld aan bod.
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Gemeentelijke publicatie week 47 - 2015
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 46 en
de verdere in week 46 door het college genomen besluiten
zijn in week 47 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 november 2015
De onderwerpen van deze vergadering:
HAMERSTUK
Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
BESPREEKSTUKKEN
Beslissing op advies over bezwaarschriften Quarles van Uffordlaan 25
Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2022
Nota Grondbeleid
Najaarsnota 2015

Ingekomen post
Verslagen van de vergadering van 4 en 5 november 2015
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
vergadering begint om 20.00 uur

• Brederodestraat 93, plaatsen twee dakkapellen, ingekomen 04 november 2015, 2015-VV-166.
• Schoolplein 4a, uitbreiden woning, ingekomen 06 november 2015, 2015-VV-168.
• Passage 36-40, aanbrengen gevelverfraaiing en zonwering,
ingekomen 09 november 2015, 2015-VV-169.
Bentveld:
• Duindoornlaan 20, uitbreiden woning, ingekomen 22
oktober 2015, 2015-VV-170.
• Rectificatie. Zuidlaan 36, bouw van een brug over een
greppel, ingekomen 20 oktober 2015, is ingeboekt onder
nummer 2015-VV-164 dit moet zijn 2015-VV-167.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas
dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel
zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie
voor de ter inzagelegging van het concept - besluit vermeld
worden. In die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld
als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend

De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag”).

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Zeestraat 32, gedeeltelijk herstellen fundering, verzonden
09 november 2015, 2015- VV-152.
• Thorbeckestraat 21, vergroten dakkapel voorgevel, verzonden 09 november 2015, 2015-VV-161.
• Burg. Engelbertstraat 8, plaatsen dakkapel, verzonden 12
november 2015, 2015-VV- 143.

Controles hondenbelasting van start
In opdracht van de gemeente Heemstede, Zandvoort en
Haarlemmerliede & Spaarnwoude wordt een controle op de
hondenbelasting uitgevoerd. De controle wordt uitgevoerd
door het bedrijf Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd
in de controle op de aangifte van honden.
Houders van één of meer honden zijn verplicht hondenbelasting te betalen. De houder van de hond is verplicht aangifte
te doen. Aan de hand van gegevens van de gemeente controleert een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van
honden. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele
vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De
hondencontroleurs kunnen zich legitimeren door het tonen
van een legitimatiebewijs.

Omgevingsvergunning geweigerd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Mr. Troelstrastraat 39, kappen boom, verzonden 12 november 2015, 2015-VV-150.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Brederodestraat 23, aanleg van een uitweg en parkeren op
het voorerf, verzonden 12 november 2015, 2014-VV-190
(besluit op bezwaar).

Beroepschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Noord-Holland. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft
is dit de publicatiedatum. Het beroep schorst in beginsel niet
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD
een verzoek om voorlopige voorziening of beroepschrift
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.
Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.
Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.
Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.

Informatiebrief
Als een bewoner niet thuis is, maakt de hondencontroleur
ter plaatse een beoordeling over het wel of niet aanwezig
zijn van één of meerdere honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat u op uw adres één of meerdere honden
houdt, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt deze dan
invullen en terugsturen.
Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog niet bij de
gemeente heeft/hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen.
U kunt het aangiftebiljet downloaden op www.gbkz.nl.
Voor nadere inlichtingen en/of vragen omtrent de controle
hondenbelasting belt u Gemeentebelastingen Kennemerland
Zuid (GBKZ) op 023 5126066.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Beatrixplantsoen 13, verhogen raamkozijn, ingekomen 03
november 2015, 2015-VV-165.
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U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt
ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan
de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.
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Hockey

Voetbal

Misstap hockeydames in Abcoude
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub, in de race
om de eerste plaats in de vierde klasse, zijn zondag tegen
een regelrechte ‘zeperd’ aangelopen. Thuisclub Abcoude
maakte in de laatste tien minuten het verschil met drie
doelpunten waardoor de geruststellende 0-2 voorsprong
als sneeuw voor de zon verdween.
“Abcoude stond vooraf op de
achtste plaats maar we weten
dat de onderlinge verschillen in
deze competitie klein zijn en dat
het dus best nog wel lastig zou
kunnen worden”, zei Julia Buchel
na afloop. De omstandigheden
waren niet ideaal en daar had
ZHC het meeste last van. Er stond
hele harde wind, het regende en

op het waterveld ontstonden
grote plassen.
Desalniettemin begon ZHC goed
aan de wedstrijd. Ze kwamen
op een 0-1 voorsprong door
een goede actie van Amber
Deinum, die Tanya Vriesema
in scoringspositie bracht. De
Zandvoortse doelpuntenma-

chine en topscoorster faalde
niet. De tweede helft begon ook
goed. Opnieuw was het Tanya
Vriesema die de bal in het doel
werkte, waardoor de badgasten
op een comfortabele 0-2 voorsprong kwamen. “Er leek geen
vuiltje aan de lucht en we hadden de controle over de wedstrijd”, aldus Buchel.
Helaas ging het in de laatste 10
minuten helemaal mis. Abcoude
wist vanuit het niets maar liefst
3 keer te scoren en pakte zodoende de volle wedstrijdpunten. Komende zondag spelen de
dames om 12.45 uur bij IJburg in
Amsterdam.

Basketbal

Lions blijft moeiteloos winnen
Na een weekend gedwongen rust, omdat The Lions
niet konden spelen wegens de crisisnoodopvang in de
Korver Sporthal, werd de draad ‘gewoon’ weer opgepakt.
Op visite bij het Amsterdamse Harlemlakers trokken de
Zandvoortse basketballer met 46-72 aan het langste eind
en daarmee blijven ze op ramkoers richting een mogelijk
kampioenschap.
Harlemlakers heeft een groot en
fysiek team maar daar had Lions
geen boodschap aan. Het eerst
kwart ging met 12-25 naar de
Zandvoorters. Mooie passes en
goed positiespel was daar debet aan. “Het tweede kwart zak-

ten we wat in en dat ging met
10-8 naar Harlemlakers maar we
stonden genoeg voor om met
voorsprong de rust in te gaan”,
aldus Niels Crabbendam. In
het derde kwart kwamen ze
weer goed uit de startblokken.

“We wilden een goede voorsprong opbouwen om zo de
wedstrijd rustig uit te kunnen
spelen. Daarom ging het 3e kwart
ook met groot verschil naar ons.
Het vierde kwart was het uitspelen.” De twee wedstrijdpunten gingen dus mee terug naar
Zandvoort.
Topscores Lions: Niels Crabbendam 37 en Ron v.d. Meij 12
punten. Komende zaterdag
spelen The Lions om 18.30 uur
in de Korver Sporthal tegen
het op de 7 e plaats staande
Hillegom ’85.

Autosport

Wintercompetitie start met Zandvoort 500
Komende zaterdag 21 november gaat een nieuwe editie
van het Winter Endurance Kampioenschap van start met
de 117 ronden tellende Zandvoort 500. Net als in de afgelopen jaren organiseert de DNRT het officiële Nederlandse kampioenschap.

Start van de Zandvoort 500 van vorig jaar | Foto: archief/Chris Schotanus

In november, januari en maart
zullen diverse coureurs het

seizoen gaan gebruiken om de
winter te overbruggen. Veel

bekende namen uit zowel de
nationale kampioenschappen als de DNRT, ACNN, DRDO
en internationale raceseries,
grijpen het Winter Endurance
Kampioenschap aan als een ideale voorbereiding op het nieuwe
raceseizoen.
Tijdens de WEK races wordt in
drie divisies gereden: Divisie I,
Divisie II en Divisie III. Door het
speciale puntensysteem komen
alle deelnemers, ongeacht hun
divisie, in aanmerking voor de
titel in het Winter Endurance
Kampioenschap. Voor de rijders
in elke divisie is het wel belangrijk dat zij in alle drie de wedstrijden veel punten scoren in
de eigen divisie.

SV Zandvoort bindt
Stormvogels aan zegekar
Het IJmuidense Stormvogels heeft zaterdag bij SV Zandvoort het hoofd moeten buigen voor de dadendrang van
de Zandvoortse voetballers. Pas na 20 minuten in de tweede helft konden de Zandvoorters het surplus aan techniek
tot uiting brengen. Binnen tien minuten was toen de eindstand van 3-0 bereikt.
De supporters van de Zandvoortse voetbalclub waren er
eens voor gaan zitten want iedereen geloofde in een waar
doelpunten spektakel op sportpark Duintjesveld. Stormvogels
immers stond met slechts één
punt uit negen wedstrijden op
de laatste plaats in de 3e klasse
B en had vorige week, uit bij het
toentertijd op de derde plaatst
staande Arsenal ASV, met niet
minder dan 10-0 verloren.
Zandvoort staat nog een plaats
hoger, dus de verwachtingen
waren terecht.

treffer. Een eigenlijk mislukte
voorzet vanaf rechts kwam voor
de voeten van de inglijdende
Patrick van der Oord, die tot
verrassing van iedereen de 1-0
aantekende. Stormvogels was
geknakt. Vooral toen 5 minuten
later Boy Visser een schitterende
voorzet promoveerde tot doelpunt, gingen de IJmuidense
koppies omlaag 2-0. Weer vijf
minuten later was het opnieuw
Visser die uit een onoverzichtelijke situatie de keeper het nakijken gaf en Zandvoort in veilige
haven loodste.

Vooral de eerste helft werd een
deceptie. Zandvoort, spelend
met de harde wind in de rug,
bakte er niet veel van. Passes
kwamen, door die harde wind,
niet aan en de aanvallers speelden als in een trechter. Hierdoor
werd het spelbeeld steeds chaotischer. 0-0 was dan ook de terechte ruststand.

SV Zandvoort had aan zijn
verplichtingen voldaan en
komt door deze overwinning
twee punten dichter bij koploper Buitenveldert dat bij Jos/
Watergraafsmeer niet verder
kwam dan een 1-1 gelijkspel. Het
verschil is nu nog maar 2 punten. Komend weekend heeft SV
Zandvoort geen competitieverplichtingen. Overige uitslagen
3e klasse B: ZSGO/WMS – De
Brug: 2-3; VVC – CTO ’70: 5-0;
SCW – ASV Arsenal: 2-1; IJmuiden
– Blauw-Wit/Beursbengels: 3-2
en KHFC – Vlug en Vaardig eindigde in 7-1.

De tweede helft gaf hetzelfde
spelbeeld, alleen had Zandvoort
de wind dan nu pal tegen. Er
was grote druk op het doel van
Stormvogels en dat resulteerde
in de 65e minuut in de eerste

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Café Koper
Café Neuf
Circus Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Geerling Banden &
Accu service
Goodnight slaapkamers
Grand café XL
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana

Ineke Smit Uitvaartverzorging
Jeugd Sport Fonds /
Jeugd Cultuur Fonds
Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving
MMX Italian Restaurant
Rabbel Lunchroom
Renew Clinic
Creme Fresh
Kampeercentrum de Jong
Chesterfield Vision
Shanna’s Shoe Repair & Leather
Stichting Pluspunt Zandvoort
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
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Gevel flatgebouw Nieuw-Noord
gecontroleerd neergehaald

Vrijwilligersmedaille voor
hulp bij vluchtelingen

De gevel van een flatgebouw op de hoek van de Thomsonstraat en de Celsiusstraat

De gemeente Zandvoort heeft vorige week donder-

dreigde maandagmiddag neer te storten. Meteen werden de hulpdiensten inge-

dag de vrijwilligers, die meegeholpen hebben om de

schakeld die de directe omgeving afzetten. Dinsdag is de muur in de loop van de

Syrische en Eritrese vluchtelingen een warm welkom

dag gecontroleerd, zoals dat heet, neergehaald.

in Zandvoort te bezorgen, bedankt voor hun medegen. Geluidsoverlast zou hier ten
grondslag aan hebben gelegen.
Na een nieuw overleg en een visuele inspectie op dinsdagochtend werd besloten om de gevel
gecontroleerd naar beneden te
laten komen.

werking. De burgemeester en de wethouders Gert-Jan
Bluijs en Gerard Kuipers waren in theater De Krocht
aanwezig om de dank van de gemeente tot uitdrukking te brengen.

Gecontroleerd neerhalen

De loszittende zijgevel werd steen voor steen verwijderd

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

Telescoop
raambewassing

Gevel begeeft
het bijna

Lichte paniek was er maandag
tegen het middaguur in Nieuw
Noord. De gevel op de kopse kant
van de zesde etage van het flatgebouw stond scheef en dreigde
neer te storten. Direct werd door
de politie en de brandweer de
directe omgeving afgezet en
de Celsiusstraat afgesloten. De
bussen van Connexxion moesten daarom via de Keesomstraat
Nieuw Noord weer verlaten en de
rest van het verkeer kon er ook
niet langs.

Evacuatie
Na overleg werd maandagavond
besloten om de bewoners van
de woningen op alle etages van
de kopse kant, niet de nacht in
hun woning te laten doorbren-

Dinsdag werd eerst de grond onder de gevel met platen bedekt om
eventuele schade aan de ondergrondse leidingen door vallend
puin te voorkomen. Vervolgens
werden twee werkmannen met
een bakje door een kraanwagen
naast de muur gehesen, gevolgd
door een laadbak voor de stenen.
Zo rond 13.00 uur werden de eerste stenen uit de muur gehaald.
Het bleek dat de stenen van een
groot deel van de muur helemaal
los op elkaar gestapeld lagen.
Hoe dit kon gebeuren was voor
woonstichting De Key een raadsel. Een aantal omwonenden gaf
echter De Key de schuld, er zou
sprake zijn van achterstallig onderhoud. De woonstichting zou
voor noodzakelijk grootschalig
onderhoud geen geld willen uitgeven. Regiomanager van De Key,
Ronald Elenbaas, was het voor de
camera van RTV NH niet met de
bewoners eens. Hij wil eerst een
onderzoek afwachten voordat
er conclusies getrokken kunnen
worden. Hij kon echter niet aangeven over wat voor termijn er
gesproken wordt voordat dit bekend gemaakt kan worden.

Een vrijwilligster krijgt de speld van Gerard Kuipers

Burgemeester Niek Meijer was
vol lof voor de spontane aanmelding van circa 200 vrijwilligers toen het erop aankwam. “Ik
ben trots op wat hier gebeurd
is en dank dan ook iedereen die
zich hiervoor heeft ingezet”, zei
hij. Hij had voor twee aanwezige vrijwilligers een verrassing.
Ze kregen als dank een nieuwe
Zandvoortse speld opgespeld
door de beide wethouders. Zij
werden door loting naar voren

geroepen. Hij stelde voor een
ieder die mee had gedaan, zo
een nieuwe Zandvoortse speld
in het vooruitzicht. De speldjes, drie gekruiste haringen,
worden op dit moment nog
vervaardigd maar hij beloofde
dat iedereen ze half januari toegestuurd krijgt. De afvaardiging
van het college mengde zich
hierna onder de vrijwilligers
waarmee geanimeerd gesproken werd.

SCO O TMO BIEL EN
Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Schadeherstel
Beter Mobiel
www.betermobiel.nl

Max Planckstraat 44
023 – 5 735 735

Commissievergaderingen!
Kijk op pagina 20
voor de agendapunten
‘Zou Zwarte Piet hier
meer van weten?’

Gemeente Zandvoort

1

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden

Waterstanden

1 december 1965-2015
Een mijlpaal om even bij stil te staan

50 jaar ‘in dienst’

RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
09.30 uur Eucharistieviering pastor N.C.J. Kerssens

en nog steeds elke dag met

RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur Eucharistieviering pastor G.H.W. Zaal

plezier naar je werk, Gefeliciteerd!

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
NOV/DEC

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Burgerlijke stand
9 NOVEMBER – 22 NOVEMBER 2015
Peter & Koesma, Martijn & Anuschka,

Geboren:

Senna, Maren & Imke

Jessley Jeffrey, zoon van: van de Poll,
Sylvester Gerard en: Koper, Débora
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Overleden:
Zwemmer, geb. Roodbol, Johanna Maria, geb. 1916
van der Meij, Maria Henriette, geb. 1920
Hoogendijk, geb. van Duivenboden,
Hendrika, geb. 1928
Cense, Willem Hendrik, geb. 1942
van Harsselaar, Sylvain, geb. 1962
Bonset, Jacques Henri, geb . 1922
van Genugten, Johannes Henricus
Christianus Petrus, geb. 1946
Mokkenstorm, Pieter, geb. 1943
van Paridon, geb. Leijenhorst, Geertruida
Hendrika Johanna, geb. 1938

BANDEN & ACCU SERVICE

HET IS NU TIJD VOOR
HET VERWISSELEN VAN
UW ZOMERBANDEN
NAAR WINTERBANDEN!

Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

Raamdecoratie:

Actie t/m 25-12: 20% korting op
Vredestein/Novex winter en all season banden
•
•
•
•
•
•
•

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

Zonwering:

Alle merken banden nieuw & gebruikt
Zomer/winter/all season banden
Banden wisselen en balanceren
Banden opslag
Altijd
Wintercheck
scherpe prijzen!
Accu’s
Vervanging van lampjes etc.

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

Vloerbedekking:

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

Maak een afspraak of kom gewoon langs
Wij staan 7 dagen per week voor u klaar, ook op zondag!

Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis

Hogeweg 2 - Zandvoort
Tel. 023-5712240
geerlingbandenservice@hotmail.com

Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

85x126.indd 1

Colofon

07-04-15 09:15

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

UIT VA ART VERZORGING

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl
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Shanna’s is Onderneming van het Jaar 2015

Column

Tijdens een druk bezocht gala in de Haven van Zandvoort, is schoenmakerij Shanna’s op de Grote Krocht, van meesterschoenmaker Marco de Goede, uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar. De Goede kreeg de meeste van de uitgebrachte stemmen in de verkiezing. Dit jaar is er massaal gestemd, een record aantal van 7.504 stemmen zijn uitge-

Het Ondernemersgala deed zijn
naam eer aan. De aankleding in
De Haven van Zandvoort was
chique en stijlvol, en de bezoe
kers hadden zich ernaar gekleed.
Veelal in avondjurk of maatpak
waren de ondernemers naar het
strandpaviljoen gekomen, waar
zij rondom het officiële gedeelte
alle gelegenheid hadden om met
elkaar in gesprek te gaan, wat de
sfeer van de avond positief beïn
vloedde.
Tijdens de door de gemeente
Zandvoort en Holland Casino
Zandvoort gesponsorde gala
avond werden nog een tweetal
Zandvoortse ondernemers in het
zonnetje gezet. Zo was de Golden
Oldie Award voor Theo v.d. Laan
(HEMA) en werd Daandasana
Yoga op de Thorbeckestraat uit
geroepen tot Rookie of the Year.

Pitchlane
Marco de Goede van Shanna’s Shoerepair & Leatherwaer

Nieuwe parkeerautomaten
Eind november zijn in totaal 79 parkeerautomaten in
Zandvoort vernieuwd. Met de vervanging, ombouw en
modernisering van de parkeerautomaten op straat, zet de
gemeente verdere stappen richting het digitaliseren van
parkeren in Zandvoort.
De nieuwe parkeerautomaten
hebben een touchscreen en bo
venop de automaten is het zone
nummer weergegeven voor het
zogeheten belparkeren. In 2015
betaalde bijna 35% van alle par
keerders met een mobiele telefoon
en de verwachting is dat dit aantal
de komende jaren zal toenemen.

Nieuw onderdeel van de avond
was het door ondernemers voor

stellen van hun dienst of product.
Zij hadden zich van te voren aan
gemeld en mochten binnen één
minuut hun bedrijf op de büh
ne in de schijnwerpers zetten.
Uiteindelijk werden zes van de
aanmeldingen gehonoreerd en
werd er met verve over de (nieu
we) ondernemingen gesproken.

Verkiezing
Hoogtepunt van de avond was
natuurlijk de bekendmaking
van de Onderneming van het
Jaar 2015. Er waren drie catego
rieën die alle drie een winnaar
kenden. De winnaars, Shanna’s,
Zorgbalans en The Spot, gingen
naar de finale waar Shanna’s als
winnaar uit de bus kwam. Een
dolblije De Goede kreeg uit
handen van zijn voorganger,
Ron Zantvoort van IJzerhandel
Zantvoort, de wisseltrofee over
handigd. De trofee zal De Goede
een jaar lang in zijn winkel op
de Grote Krocht aan zijn klanten
tonen.

Beheerplan Damherten
goedgekeurd door GS
Om de enorme populatie damherten in het Noord- en
Zuid-Hollandse duingebied op een goede manier te beheren is een Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland. Op 17 november hebben Gedeputeerde Staten uitgesproken dat

De parkeerautomaten zijn ook
geschikt voor betaling met pin,
creditcard en bij een groot deel
blijft muntbetaling mogelijk.
Gezien het grote aantal bui
tenlandse bezoekers is de auto
maat in vier talen (Nederlands,
Duits, Engels en Frans) te be
dienen.

dit plan voldoet aan de eisen die de Flora- en faunawet
aan dergelijke plannen stelt.

Hans

Op basis van het Faunabeheer
plan heeft de Fauna be heer
eenheid NoordHolland, mede
namens de terreinbeheerders,
een ontheffing en een vergun
ning aangevraagd om de popula
tie damherten in het duingebied
actief te beheren. Het gaat daar
bij om een ontheffing in het ka
der van de Flora en faunawet en
een vergunning in het kader van
de Natuurbeschermingswet. De

provincie verwacht de ontwerp
beschikkingen, na beoordeling,
eind november 2015 af te geven.
De ontwerpbeschikkingen komen
vervolgens zes weken ter inzage
te liggen. Het is in die periode
mogelijk om formeel bezwaar te
maken door het indienen van een
zienswijze. Het Faunabeheerplan
kunt u inzien op de website van
de Faunabeheereenheid Noord
Holland, www.fbenoordholland.nl.

… zijn bij ons thuis de onge
lovigen in Sinterklaas in de
meerderheid. Dit jaar is deze
traditie voorgoed over en uit.
Geen Sinterklaasje kom maar
binnen met je knecht. En de
tekst ‘oh kom er eens kijken’ is
alleen maar bestemd om aan
te geven dat er niets meer te
kijken valt. Geen gestommel
op zolder en er worden geen
pepernoten gestrooid in een
of andere hoek. De laatste der
Sintgelovigen was kleinzoon
Koen maar ook hij werd ver
rast met de boodschap dat
Sint niet bestaat. Boos vroeg
hij aan zijn moeder of zij nog
meer verrassingen in petto
had, dan kon zij dat nu nog
vertellen!
Tja dan maar de kersttraditie
opvijzelen? Maar ook in deze
traditie zit een klein barstje.
Om de boel in de kasten eens
goed op te ruimen heb ik de
kunstkerstboom met een
grote zwiep uit huis verban
nen. Dat kunstding nam zo
veel ruimte in en elk jaar had
ik problemen met dat kreng.
Dus weg ermee! Dan maar
her en der een echt dennen
takje of een kerststukje voor
de kerstsfeer. Anders bestaan
er nog spuitbussen met den
nengeur. De verdeling hoe, bij
wie en waar de kerst wordt ge
vierd is al een dikke week rond
dus daarover heb ik ook geen
hoofdpijn meer. Trouwens,
de kerstsfeer zit niet in het
plaatsen van een boom, een
duur kerstdiner of een aan en
uit knipperend hertje dat aan
de gevel hangt. Kerstmis be
tekent voor mij het feest van
licht en bezinning en samen
zijn met mijn dierbaren.
Nog een paar dagen, dan is
het december. Voor sommigen
kan de decembermaand niet
snel genoeg voorbij zijn. Vaak
is het een periode waarbij ge
voelens van eenzaamheid ver
sterkt worden. Voor de jeugd
is de jarenlange traditie van
het Zandvoortse ijsbaantje in
het centrum ook dit jaar weer
voortgezet. Met veel plezier
zal straks jong en oud kunnen
genieten van de ijspret en de
koek en zopie. Ook de traditi
onele sprookjeswande
ling is van de partij met
de kerstman en een le
vende kerststal. Welkom
december!

Nel Kerkman

bracht op de 9 genomineerde bedrijven.
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Evenementenagenda
❄ NOVEMBER ❅ NOVEMBER ❆
26 Sportgala Zandvoortse kampioenen
Raadhuis, aanvang 19.00 uur

27 Sinterklaastoneel - Door Zandvoortse leraren.

Veilig telebankieren op uw tablet
ABN/AMRO

28
29

Tijdens deze workshop leert u in 2 uur hoe u veilig uw
bankzaken kunt regelen met de telebankier app op uw
tablet.Verder veel tips en nog meer tips.
Dinsdag 13:00 – 15:00 uur
1 december

29
29
29

Workshop bloemschikken

29

U gaat met een mooi bloemstuk naar huis.
woensdag 14:00 – 15:30 uur
Kerstkrans 9 december
kerststukje 16 december

29

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Kerstkaarten maken
Een workshop van 2 weken waarin u samen originele
kerstkaarten leert maken.Verras u familie en vrienden
met een origineel zelfgemaakte kaart.
Vrijdag 13:00 – 16:00 uur
27 november & 4 december € 10,-

Amigurumi haken

Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur
Neuf Nights - Club night met DJ’s Georgio & Joost.
Café Neuf, aanvang 22.00 uur
Feestmarkt centrum - Mega jaarmarkt door het centrum,
10.00-16.00 uur
Jazz en meer - Boogiewoogie in Thalassa, aanvang 16.00 uur
Swinging Sunday - Dansmiddag in theater De Krocht,
aanvang 14.30 uur
Muziek op de zondagmiddag - Oosterparkstraat 44,
aanvang 16.00 uur
Diner Dansant met Miriam Verano - Restaurant EVI,
aanvang 18.30 uur
10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: Anytime
de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
26 november t/m 2 december

DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE VERDWENEN SCHOENTJES
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE VERDWENEN SCHOENTJES
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)

Haak je kerstbal, kerstcadeautje of kerstster
Vrijdag 13:00 – 16:00 uur
11 & 18 december € 15,-

ZA/ZO OM 15.30 UUR ➔ LAATSTE WEEK

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)

WO OM 15.30 UUR ➔ PREMIÈRE!

SPECTRE

In januari beginnen weer nieuwe cursussen:

DO/ZO/MA/DI OM 20.00 UUR
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

Yoga met Meditatie op maandagavond en vrijdagmorgen
Open Atelier op dinsdagmorgen
Boetseren en Beeldhouwen op donderdagavond
Bridge Vervolg voor mensen met enige basiskennis
op dinsdagavond
Glas in Lood op woensdagavond
Nederlandse Les op donderdagmorgen
Denderen door de duinen, een wandelgroep
op dinsdagmorgen
iPad optimaal gebruiken op vrijdag
Senioren Tablet en Laptop cursussen op dinsdagmorgen.

Vrijwilligersprijs 2015
Vrijdag 27 november 17:00 -19 00 uur

Pluspunt Zandvoort / OOK Zandvoort
Flemingstraat 55
Presentatie van de fototentoonstelling:
Vrijwilligerswerk door de jaren heen.

UW STEM TELT!

THE GOOD
(3D/NL)
WijDINOSAUR
hebben

een nieuwe
SPECTRE

kaart!

Tijdens de maanden
FILMCLUB:
december/januari
kunt
PASOLINI
DE LAATSTE DAGEN
VANu
DEzelf
CONTROVERSIËLE
FILMERmenu
een 3 gangen
WO OM 19.30 UUR
samenstellen voor maar € 25,Op vertoon van deze advertentie

ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

DO/ZO/MA/DI OM 20.00 UUR
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

CINEMA NOSTALGIE:
HOLLAND, NATUUR IN DE DELTA
DI OM 13.30 UUR

FILMCLUB: VALLEY OF LOVE
MET GERARD DEPARDIEU
& ISABELLE HUPPERT
WO OM 19.30 UUR

HOLLAND NATUUR IN DE DELTA

VERWACHT:

DUMMIE DE MUMMIE 2
➔ VANAF 9 DECEMBER

DUMMIE DE MUMMIE 2

➔ LADIES NIGHT

MANNENHARTEN ➔ LADIES NIGHT

➔ 1 DECEMBER
Telefonisch
reserveren kan op 023-2010217

MANNENHARTEN
Restaurant eb & vloed

in Amsterdam Beach Hotel
Badhuisplein 2-4

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!

➔ VANAF 9 DECEMBER
➔ 17 DECEMBER

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Agréable
Lingerie & Badmode

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

•

Balanceren

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen
Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Meer cursussen, workshops,
informatie of aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
4

Agréable Lingerie & Badmode
 023-5730962

Haltestraat 37 | Tel. 023-5831960
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Wethouder Kuipers tekent
Reataildeal met minister Kamp
Samen met vertegenwoordigers van 31 andere gemeenten, tekende wethouder Gerard Kuipers van Economie en
Toerisme afgelopen week met minister Henk Kamp (EZ)
een ‘Retaildeal’. Hierin staan ambities voor toekomstgerichte en levendige stads- en dorpscentra, gericht op onder
meer de detailhandel.

Wethouder Kuipers tekent de Retaildeal onder toeziend oog van Lana Lemmens (VVV),
Peter Tromp (OVZ) en Kwartiermaker Pascal Spijkerman

Door deze deal wordt het voor
Zandvoort mogelijk om gebruik
te maken van de kennis van landelijke instituten over minder
regels en nieuwe winkelconcepten. Ook wordt Zandvoort
gesprekspartner van het Rijk

bij het evalueren van landelijke
wetgeving, zoals de Drank- en
Horecawet, en kan het op die
manier invloed uitoefenen.
Volgens de wethouder is dit
van grote meerwaarde voor een
kleine gemeente als Zandvoort.

Het ontwikkelen van een actieplan is een onderdeel van
de Retaildeal. Zandvoort heeft
met het dit jaar ondertekende
convenant Retail & Horeca al
zo een actieplan en behoort
daarmee tot een van de meest
vooruitstrevende gemeenten
in Nederland. Het Zandvoortse
convenant kwam dit voorjaar
tot stand en bevat een aantal
afspraken waar alle ondernemers- en vastgoedverenigingen in Zandvoort achter staan.
Ook VVV Zandvoort, stichting
Marketing Zandvoort en de
gemeente zijn aangeschoven.
Het doel van de afspraken is
om het ondernemersklimaat in
onze woonplaats nog verder te
versterken.
“Er gebeurt van alles binnen
ondernemend Zandvoort. Ook
op landelijk niveau krijgt men
dat door. Daarom zijn we uitgekozen om deze Retaildeal
te sluiten met de minister van
Economische Zaken en landelijke belangengroepen. Zo zetten
we Zandvoort nationaal op de
kaart. De minister en de belangengroepen willen zulke deals
sluiten met ondernemers en gemeenten die ambitieus zijn en
hun centrumgebied klaarmaken
voor de toekomst. En dat is precies wat we hier doen”, aldus een
trotse wethouder in een reactie.

Platina bruidspaar Rubeling-Bakkenhoven
Vorige week zaterdag vierden Henk Rubeling en Henny Rubeling-Bakkenhoven het heuglijke feit dat zij 70 jaar geleden in de echt zijn verbonden, een niet alledaagse gelegenheid in Nederland. Henk (90) werd in Haarlem geboren maar Henny (86) is een echte Zandvoortse die in de Duinstraat ter wereld is gekomen.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl
(of bel 5732752)

Groot sinterklaasfeest bij Pluspunt
Op 28 november wordt er een
groot sinterklaasfeest georganiseerd bij Pluspunt in Zandvoort
Nieuw Noord. De Goedheiligman
met zijn Pieten zullen dit jaar
Pluspunt niet overslaan met het
Grote sinterklaasfeest. Het wordt
volgens de poster die verspreid
is in Zandvoort een middag vol
dans, zang en heel veel pepernoten. Volgens de organisatie wordt
het een heel leuk feest met veel
muziek. Het feest is van 15.00 uur
tot 16.00 uur. Entreekaartjes te
koop aan de balie van Pluspunt
en kosten € 5. Voor de mama’s
en papa’s is de entree gratis. De
bar is dan geopend.

Nieuwe voorzitter WVZ
Watersportvereniging Zandvoort
(WVZ) heeft sinds 17 november
een nieuwe voorzitter. Na vier jaar
voorzitterschap heeft René Bos
de voorzittershamer overdragen
aan Niels de Kind. Met tussenpozen heeft René Bos er 10 jaar
WVZ-bestuurslidmaatschappen
opzitten. Eerst als secretaris, daarna als havencommissaris, en de
laatste vier jaar heeft hij als voorzitter van de mooie club mogen
functioneren.

Verhalen over
oud-Zandvoort
Op zondag 29 november, vanaf
15.00 uur, vertelt Jan Kol vrijwilliger bij het Zandvoorts Museum
verhalen over oud-Zandvoort. Er
zullen veel tekeningen, foto’s en
boeken aan te pas komen om al
het moois te laten zien. Ga dus
gezellig naar het Zandvoorts
Museum, Swaluestraat 1. De entreeprijs is € 3, kinderen en museumkaarthouders hebben gratis
toegang.

Digitaal spreekuur

De heer en mevrouw Rubeling vierden hun platina huwelijk in strandpaviljoen Thalassa

Het echtpaar Rubeling werd
gezegend met zes kinderen,
die op hun beurt weer zorgden voor 15 kleinkinderen en
9 achterkleinkinderen. Het

werd zaterdag in strandpaviljoen Thalassa een groot
feest met een receptie eraan
voorafgaand. Onder andere
was er een optreden van het

Zandvoorts Mannenkoor, waar
hun zoon Hans voorzitter van
is. Namens de Zandvoortse
Courant van harte gefeliciteerd
met uw platina huwelijk!

Bij Steunpunt OOK Zandvoort
is er elke eerste dinsdag van
de maand, in samenwerking
SeniorWeb Haarlem en het
Cursusbureau van Pluspunt, een
digitaal spreekuur. Op dit spreekuur kunt u geholpen worden met
vragen die u tegenkomt bij het
gebruik van PC, laptop, tablet,
iPad of smartphone. U kunt advies krijgen bij de aanschaf. Er is
een aantal vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen.
Tijdens het spreekuur is er om

10.30 uur een korte presentatie
rond een specifiek thema. Het
thema op dinsdag 1 december
is: Digitale foto’s in “the Cloud”.
Deelname is gratis.

Inloopspreekuur Visio
Visio ondersteunt slechtziende
en blinde mensen bij hun vragen
over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking.
In september is Visio gestart met
maandelijkse gratis inloopspreekuren in Bibliotheek Zandvoort.
Woensdag 16 december van
11.00 tot 13.00 uur is het volgende spreekuur. Dan kunnen weer
diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en bekeken worden. Kijk
voor meer informatie op www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl en op www.visio.org.

Paraffine aangespoeld
Langs de kust van Noordwijk
tot aan Den Helder, is afgelopen
week een smal lint van kleine
stukjes paraffine aangespoeld.
Waarschijnlijk is het overboord
geslagen en vervolgens naar
de kust gedreven. De kustgemeenten zijn door de overheid
op de hoogte gebracht en de
Rijkswaterstaat doet onderzoek
naar de herkomst ervan. Paraffine is niet schadelijk voor de
gezondheid. Paraffine wordt
tegenwoordig, naast stearine,
nog veel gebruikt om kaarsen
en waxinelichtjes van te maken. Ook het omhulsel van veel
soorten kaas is, om uitdroging te
voorkomen, vaak gemaakt van de
stof. Rijkswaterstaat heeft zaterdag een schouw langs het Zandvoortse strand uitgevoerd. Richting Langevelderslag lag er veel
paraffine op het strand, richting
IJmuiden een heel stuk minder.
Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met het opruimen daarvan.

Medicijnen en dementie
De laatste jaren is er een enorme
toename van medicijnen om
dementie te behandelen. De
verwachtingen zijn vaak hoog
gespannen. Maar doen deze
medicijnen echt wat er beweerd
wordt? En wat zijn de neveneffecten? Een deskundige licht het
toe in Alzheimer Café Zandvoort.
Woensdag 2 december in OOK
Zandvoort, Flemingstraat 55.
Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30
uur (tot 21.30 uur).
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Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252
info@grandcafexl.nl

Grand Café Hotel
Restaurant XL
Beste lieve kinderen,

BROSSOIS
Kerkstraat 30
2042 JG Zandvoort
Tel. 5712106
www.brossois.nl

Kom zaterdag 28 november allemaal naar Grand Café
XL want om 16.00 uur komt daar de Sint op bezoek.
Hij neemt voor ieder van jullie
een cadeautje mee uit Spanje.
Groeten van de Sint en zijn swingende Pieten

2 +1
*

DE GOEDKOOPSTE
IS GRATIS

*Enkel geldig voor individuele verpakkingen.
Geldig
van 26.11
tot 13.12.2015
met uitzondering
Geldig
van 26.11
tot 13.12.2015
met uitzondering
van de series Romance en EverNew.

Haltestraat 55
Zandvoort
Geopend
dinsdag t/m zaterdag

Winkels:
Haarlem Cronjé
Zandvoort
Utrecht

Voor de lekkerste ambachtelijke
Letters & Sint cadeautjes

RESERVED FOR DEALER INFO

Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling

Kerkstraat 8
2042 JE Zandvoort
023 743 111 0
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Tea Chocolate
& More

Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zandvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

LIPPEN VEILIG VERGROTEN OP EEN

MOOIE EN NATUURLIJKE MANIER MET

1 ML. HYALURONZUUR KOST IN NOVEMBER
SLECHTS €350,- (I.P.V. €450,-)!
www.renewclinic.nl

Cosmetisch arts
Els Vogelpoel
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Probleempension gaat gedwongen dicht
Het ziet er naar uit dat het Grote Huis in de Brederodestraat 44, beter bekend als het ‘probleempension’, eindelijk dicht gaat. Na een juridisch gevecht van maanden
heeft de voorzieningenrechter een verzoek van de huidige eigenaar van het pand Logejo B.V., om de gemeente
Zandvoort te dwingen een voorlopige exploitatievergunning af te geven, afgewezen.

Pension Het Grote Huis moet definitief dicht

Daarmee kan de burgemeester,
de eigenaar dwingen de deuren te sluiten. Uiterlijk komende
zondag, 29 november, moet
het pand leeg zijn. Zo niet dan
volgt op woensdag 2 december
handhaving. Dat wil zeggen dat
alle mensen uit het pension worden verwijderd en dat het pand
wordt gesloten en verzegeld.
Dit heeft burgemeester Meijer
in een brief aan de raad meegedeeld. Ook de direct betrokkenen zijn op de hoogte gebracht.
Hiermee lijkt het er op dat de
omwonenden eindelijk worden
verlost van de jarenlange overlast die door de bewoners van

het pension werd veroorzaakt.
Dat zijn voornamelijk arbeidsmigranten die in wisseldiensten
werken. Het heeft jaren geduurd
voor de klachten van de buurt
serieus werden genomen, maar
toen de gemeente inzag dat er
wel degelijk een onhoudbare
situatie voor de omwonenden
gold, is de gemeente stappen
gaan ondernemen, zoals het
niet verlengen van de vergunning die op 1 juni 2015 afliep.
Ook werd een nieuwe horeca-exploitatievergunning, die daarna
door de eigenaar was ingediend,
geweigerd.
Omdat exploitatie zonder ver-

gunning strafbaar is, heeft de
burgemeester op 25 juni een
dwangsom opgelegd om Logejo
te bewegen te stoppen met exploiteren. Toen dit niet tot beeindiging leidde, werd op 19
augustus een hoge dwangsom
opgelegd. Tegen beide sancties
heeft de eigenaar bezwaarschriften ingediend. Dat leek voor
Logejo goed uit te pakken, want
de bezwaarschriftencommissie
stelde de gemeente in het ongelijk. Burgemeester Meijer was
het niet met die uitspraak eens
en besloot op 4 november het
advies niet op te volgen. Omdat
de nieuwe eigenaar Logejo (dat
was eerst JOB Pand Exploitatie)
bij de voorzieningenrechter ook
bezwaar had gemaakt tegen het
niet verlenen van een nieuwe
exploitatievergunning voor de
Brederodestraat 44, bleef de onzekerheid voor de omwonenden
bestaan.
Maar nu de voorzieningenrechter op 15 november het verzoek
om een voorlopige vergunning heeft afgewezen, heeft de
burgemeester bepaald dat het
Grote Huis op 2 december onder dwang wordt gesloten als op
29 november geen gehoor aan
vrijwillige sluiting is gegeven.
Sommige bewoners zijn desondanks sceptisch. “Ik moet het
eerst nog maar zien gebeuren.
Elke keer bedenkt die eigenaar
weer een andere uitvlucht. We
zijn al vaker blij gemaakt met
een dode mus.”

Hulpdiensten groots in
actie voor drenkeling
De hulpdiensten, inclusief de traumahelikopter, zijn zondagmiddag massaal in actie gekomen op het strand. Rond
kwart voor drie kwam de melding binnen dat een vrouw
te water was geraakt.

De traumahelikopter landde op het strand | Foto: Michel van Bergen

In eerste instantie was niet helemaal duidelijk waar de vrouw
precies in zee was geraakt maar
uiteindelijk bleek dit ter hoogte van het tankstation aan de
Boulevard Barnaart te zijn. Het
slachtoffer kon gelukkig vrij
snel uit zee worden gered.

Naast diverse ambulances
is ook het traumateam uit
Amsterdam opgeroepen om
assistentie te verlenen. De
vrouw is na de nodige zorg ter
plaatse, naar het ziekenhuis
overgebracht voor verdere behandeling.

Auto via lantaarnpaal
over de kop geslagen
Woensdagmiddag is een auto al rijdend over de kop gegaan in de Dr. C.A. Gerkestraat. De bestuurder kwam er
wonder boven wonder vrijwel ongeschonden vanaf.

Zandvoorters ontwikkelen
nieuwe ‘selfie stick’
Drie jonge Zandvoortse studenten hebben een nieuwe selfie stick bedacht en ontwikkeld.
Niet bepaald wereldschokkend nieuws, want de stick bestond al, maar wel is de bestaande
stick op alle fronten verbeterd. De naam? De Next Selfie Stick, oftewel: een alles-in-één
reisgadget.
platform Indiegogo. Zij hebben
een berekend doelbedrag van
€ 50.000 nodig om de stick in
productie te kunnen nemen. De
start van deze campagne is op 30
november aanstaande. Dan zal
een presentatie in grand café XL
het startsein zijn voor de crowdfunding-actie.

Crowdfunding voor de New Selfie Stick

De heren zoeken nu via internet investeerders die iets zien in
deze ontwikkeling en de produc-

tie willen steunen. Zij doen dat
via het zogenaamde crowdfunding en wel via het wereldwijde

Bij de nieuwe selfie stick moet u
denken aan: het best verkochte
kerstcadeau van 2014 in een totaal vernieuwd jasje; het wordt
de alles-in-één reisgadget van
2016 en je zult je nooit meer
‘schamen’ voor een selfie stick.
Een vooruitblik op de Next Selfie
Stick kunt u vinden op http://bit.
ly/1HZ9grY.

Auto over de kop in de bocht bij het Shell pompstation | Foto: Michel van Bergen

De jongeman reed rond kwart
over vier richting Heemstede
toen hij in de bocht de macht
over het stuur verloor. Hij ramde
eerst een lantaarnpaal en kwam
vervolgens op z’n kop tot stilstand. De jongen kon uiteindelijk op eigen kracht het voertuig
verlaten. De brandweer is opgeroepen omdat er mogelijk nog
gevaar was door lekkende vloeistoffen of exploderende airbags.
De bestuurder is nog nagekeken in de ambulance, maar hij

mocht, na behandeling, weer
vertrekken. Het ongeluk was geregistreerd door de bewakingscamera van het naastgelegen
tankstation. Daardoor konden
de videobeelden van het ongeluk vrijwel direct worden teruggekeken.
De oorzaak van het ongeluk is
onbekend. Een berger heeft het
voertuig meegenomen en de
weg gereinigd. Door het ongeluk was een rijbaan afgesloten.
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GIFTS
FTS
FTS

WAAROM WACHTEN MET
GOEDE VOORNEMENS?

EEN CADEAU SPECIAAL VOOR U!
T/M 17 JANUARI 2016
De beautyspecialist
Met ruim 13.000 producten op het gebied van geuren, skincare
en make-up is ICI PARIS XL dé beautyspecialist van Nederland.
Met het uitgebreide advies op maat en onze service is
ICI PARIS XL het antwoord voor al uw persoonlijke verzorging.

Met de feestdagen voor de deur, zorg je nu alvast dat
de kilo’s minder snel aankomen. Kom naar de (hot) yoga lessen
en geniet van de gezellige feestdagen.

Gemakkelijk sparen
Ook sparen gaat heel gemakkelijk bij ICI PARIS XL.
Met deze unieke gratis pas, spaart u automatisch
voor extra voordeel.

Schrijf je in vóór 31 december en
ontvang 10% korting op de leskaarten
en tot € 100 korting op diverse abonnementen*

WIJ HETEN U GRAAG WELKOM
IN ONZE WINKEL AAN
HALTESTRAAT 1 IN ZANDVOORT

Tevens krijg je een leuk geschenk.

€5

KORTING

Ook leuk om cadeau te geven voor kerst.

BIJ BESTEDING VANAF € 25

Voor meer informatie check: www.daandasanayoga.nl
* vraag naar de voorwaarden.

Deze waardecheque is geldig t/m
17 januari 2016. Alleen inwisselbaar
bij ICI PARIS XL Zandvoort, Haltestraat 1.
Niet geldig bij aankoop van giftcards
en niet inwisselbaar tegen contanten.
Niet geldig in combinatie met andere
kortingsacties. Deze bon kan slechts één
keer gebruikt worden. Prijswijzigingen,
druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Daandasana Yoga
Thorbeckestraat 5, Zandvoort - Tel. 06 39890489

ROOKIE
of the
YEAR 2015

BEDRIJVENGIDS pagina
Autorijschool W. van der Veld

L

Al 25 jaar een begrip in Zandvoort!

Actie: € 100 korting

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Stichting

Het Pakhuis

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Franse BAQUETTE

* Vers gebakken en heerlijk knapperig!

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

BROOD van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

NU per stuk van 1,19 voor maar 99ct.
Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Raadsvergadering d.d. 24 november

Slagvaardige gemeenteraad tikt agenda
met belangrijke punten snel af
De Zandvoortse politiek had er afgelopen dinsdag tijdens
de gemeenteraadsvergadering duidelijk zin in. Een toch
wel volle agenda, met onder andere 4 bespreekstukken,
werd binnen 50 minuten helemaal afgewerkt. Om 20.50
uur liet voorzitter Niek Meijer de hamer voor de laatste
keer klinken en wenste hij de toeschouwers en radioluisteraars een hele prettige avond. Dat is wel eens anders
geweest.
Buiten één hamerstuk, het
Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum,
bestond de agenda uit een
viertal belangrijke bespreekstukken. Het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2015-2022,
de Nota Grondbeleid en de
Najaarsnota 2015 zijn nu niet
bepaald simpele zaken. Het
raadsvoorstel ‘Beslissing op

advies over bezwaarschriften
Quarles van Uffordlaan 25’ werd
door Belinda Göransson (VVD)
van de VVD mondeling geamendeerd. Zowel het amendement als het raadsvoorstel
werden unaniem aangenomen.
De overige agendapunten werden alle drie in meerderheid
aangenomen. Alleen GBZ was
het met alle drie de voorstellen

oneens en stemde tegen. De
VVD had de nodige moeite met
de Nota Grondbeleid, waarvan
Jerry Kramer zei dat die kaderloos was. Wethouder Gert-Jan
Bluijs bestreed die mening. De
VVD stemde samen met GBZ
tegen het voorstel, de overige
fracties waren voor.
De raadsleden hadden blijkbaar, op een enkele vraag aan
het college na, voldoende aan
de voorbereidingen tijdens de
commissievergaderingen. Ook
de schriftelijk aan het college
gestelde vragen werden blijkbaar duidelijk en helder beantwoord. Het gemeentebestuur
kreeg daar van PvdA-raadslid
Gert Toonen de complimenten
voor.

Laserpenterreur vanuit Zandvoort
Vanuit Zandvoort zijn afgelopen maandagavond de piloten van een aantal overvliegende vliegtuigen met een laserpen beschenen. De terreuractie was dermate erg dat
de politie er via een Burgernet-bericht melding van maakte. Het is echter niet bekend
vanuit welke wijk deze terreurdaad heeft plaatsgevonden. Ook is/zijn helaas de dader(s)
niet bekend.
In het nabije verleden heeft de
luchtvaart rond Hoofddorp erg
veel last gehad van laserpenterreur. Daar werd via het AVROTROS
tv-programma ‘Opsporing ver-

zocht’ toen uitgebreid aandacht
aan besteed. Het beschijnen van
vliegtuigen met een laserpen
is levensgevaarlijk en kan beschouwd worden als een terreur-

daad, ook als het als baldadigheid
is bedoeld. Het kan de piloten
verblinden met alle gevolgen van
dien. Heeft u tips over deze actie,
meldt u dat dan via 112.

Consternatie om Djeno
Vorige week is via social media veel consternatie ontstaan
over de hond Djeno die al drie jaar in het dierentehuis
Kennemerland zit. Omdat Djeno een zelfverzekerde maar
ook een zeer agressieve Akita is en men hem nergens kon
plaatsen, nam het tehuis de moeilijke beslissing om donderdag 19 november Djeno te laten inslapen. Het besluit
werd door iemand op Facebook geplaatst en dat veroorzaakte een lawine van negatieve berichten.
door Nel Kerkman

Vanwege deze negativiteit richting dierentehuis en de medewerkers, die deze moeilijke beslissing
moesten maken en zelfs met de
dood bedreigd werden, besloot
het tehuis om het volgende mede
te delen: “Graag willen wij laten
weten dat in tegenstelling tot
alle vooroordelen wij wel degelijk hard bezig zijn om een goede
oplossing te vinden voor Djeno.
Alle media-aandacht zal wellicht
leiden tot een andere uitkomst
voor hem. Het besluit om Djeno in
te laten slapen is genomen maar
nog niet uitgevoerd. Dat zal ook
nog niet gebeuren. Ook hierbij
gaan we niet over één nacht ijs.
Deze week wordt er een afspraak
gemaakt voor een gedragstest
door een onafhankelijk bureau.
Naar aanleiding van de test wordt
er een besluit genomen of er voor
Djeno wel of geen plaats in de
maatschappij is. Het is niet onze
intentie om Djeno voor eeuwig
in een hok op te sluiten. Verder
is het goed om te zien dat zoveel
mensen meeleven met Djeno.
Zijn welzijn zal altijd voorop staan
bij de oplossing waar uiteindelijk
voor gekozen wordt.”

Hoofdrolspeler Djeno

Tevens geeft het dierentehuis
Kennemerland aan dat er absoluut geen financiële nood is met
betrekking tot het voedsel voor
de dieren, zoals op Facebook gesuggereerd wordt. Ook dit is een
broodje aap verhaal.
Uiteraard is elke hulp richting de
asieldieren welkom. Oude kranten (geen folders!) bijvoorbeeld,
die worden in repen versnipperd
en gebruikt als kattenbakvulling.
Ook oude handdoeken, dekens,
kluiven, koekjes en blikvoer of
speelgoed voor de dieren zijn
welkom.

Groep 6 mocht ontbijten in de raadszaal

Op schoot bij Sinterklaas

Dit jaar was groep 6 van OBS Hannie Schaft uitgekozen om samen met de burgemeester deel te nemen aan het Nationaal Schoolontbijt. Je gezonde boterham smeren in de
raadszaal, terwijl je vragen mag stellen aan de burgemeester, waar vind je zoiets? Het
was dan ook een bijzonder moment.

Zondag was het dan zover, om 15.00 uur bracht de Sint met
zijn 4 pieten een bezoek aan Rabbel. Vol verwachting zaten
de kinderen te wachten en dat werd ook beloond.

Schoolontbijt groep 6

De kinderen wilden weten wat
de burgemeester ervan vindt,
dat er geen schoolzwemmen
meer is en hoe lang hij al burgemeester is. Ook kregen ze te horen, dat de burgemeester wel 60
uur in een week werkt. Het gezellige ontbijt werd afgesloten met
een mooie donatie van € 150 van
burgemeester Niek Meijer aan de
Linda Foundation. Deze stichting zet zich in voor gezinnen
met kinderen onder de armoedegrens om ze een fijne decembermaand te bezorgen. Eenmaal
weer terug op school gingen de
kinderen, met een gezond ontbijt in de maag, weer goed van
start met de les.

Sinterklaas was op bezoek bij Rabbel

Stuk voor stuk bij Sint op schoot,
waarbij hobby’s, sport en school
aan bod kwamen. Hoe kon de
Sint dit allemaal weer weten?
Al met al werd het een hele ge-

zellige middag en kregen alle
kinderen ook nog een leuke attentie. Grote kans dat Sinterklaas
volgend jaar weer bij Rabbel
langs komt.
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BISTRO MMX
Kom je ook eens proeven van onze winterkaart?
Iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend
vanaf 17.30 uur
Maar ook alleen voor een drankje of lekkere
koffie ben je van harte welkom
VOORGERECHTEN / TAPAS

Carpaccio
Vitello Tonnato
kipvleugeltjes met honing
Duivelse kipvleugeltjes (spicy)
Pittige balletjes in tomatensaus
Proeverij van Italiaanse salami
Gamba’s met knoflook en hete peper
Ansjovis in zuur
Salade Caprese
Ham met meloen
Bruschetta tomaat / basilicum
Bruschetta zalm / Philadelphia
Gegrilde sardines met rozemarijn zout
Gemarineerde olijven
HAMBURGER
Hamburger Mozzarella en pesto
Hamburger Surf ‘n’ Turf
Cheeseburger
Hamburger American Classic
MAALTIJD SALADE
salade gegrilde kip / Mango
salade rauwe tonijn
salade rauwe zalm
HOOFDGERECHTEN
Tagliata di manzo (sappige biefstuk en Parmezaan)
Pittig piepkuiken
Mix grill vlees
Schnitzel
spies van gegrild varkensvlees
spies gamba’s en Calamari
Zeebaarsfillet in witte wijn saus
PIZZA
Pizza Margherita
Pizza Salame piccante
Pizza Borromea
Pizza Tonno
Pizza Prosciutto, Parmiggiano e rucola
DESSERTS
Scroppino
Tiramisu’
Panna cotta met caramel saus
twee bolletjes ijs
Crepes met ijs

Haltestraat

3

023 57 17 523

€ 7,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 3,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Voor een echt HEERLIJK AVONDJE
(zonder gedoe)
komt u natuurlijk naar Thalassa toe!
Wij serveren op zaterdag 5 december
een verrukkelijk 3-gangenmenu à € 31,50
met een knipoog naar de Sint:

 zalm met Hollandse garnalen, avocadocrème en kruidentempura
 gebakken zeeduivel met gamba’s, Spaanse rijst en chorizo
 warme peer met amandelspijs, speculaasroom en vanille-ijs

€ 75,-

De surprise verklappen wij alvast:
Magic
Theater
Diner
meesterpianist Theo
WijnenCabaret
komt de avond
opluisteren!
met Rob & Emiel (bekend van TV)

€ 16,50
€ 15,00
€ 16,50
€ 14,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 21,00
€ 8,50
€ 12,00
€ 11,50
€ 12,00
€ 14,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur
Laat u deze avond meevoeren in de wereld van
cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme,
waarbij ook veel te lachen valt.
Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen
u zelf om 19.00 uur!

P.S. De Goedheiligman
enwillen
zijnuPietenband
zullen
Ook onze koks
graag betoveren met
een dit jaar
heerlijk
4-gangendiner
(keuze
uit
vis
en
vlees)
niet bij ons langskomen.

zie ommezijde >

Strandpaviljoen 18 • Boulevard Barnaart • 2041 KB Zandvoort aan Zee
THA1323 Illusionisten kaart A5.indd 2
T 023- 571 5660
• www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl

Onderneming van het jaar 2015/2016

ACTIE WEEK

Maandag 30 nov. : Alle hakken 10 euro
Dinsdag 1 dec.

: 2e sleutel GRATIS

Woensdag 2 dec. : Bij hakken en zolen de hakken GRATIS
Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Donderdag 3 dec. : LikeGrotehet
bericht op facebook
Tel:023-5735002
13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00
en mazie
daar
de actie (shanna’s)
za 9:00-17:00

Vrijdag 4 dec.

: 20% korting op alle lederwaren

Zaterdag 5 dec.

: Bij reparatie v.a. 10 euro,
CD Yves Berendse “Droomvrouw” kado
(Yves is aanwezig om te signeren van 14:00 tot 15:00 uur)

Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft!
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De laatste tentoonstelling van 2015 in het Zandvoorts
Museum, is in winterse sferen met als thema ‘het theater
in al zijn facetten’. In de kleine zaal is er een overzichtstentoonstelling van de Zandvoortse toneelvereniging Wim
Hildering. De tentoonstelling wordt op vrijdag 27 november tussen 16.00 uur en 18.00 uur sfeervol geopend met

Twee keer oom Wanja
De nieuwe voorstelling van Tokodrama, een klein cursuscentrum voor amateurtoneel in Amsterdam, is Oom Wanja
van de Russische schrijver Anton Tsjechov. Regisseur Bart
van Heel maakte twee versies van dit toneelstuk. Het publiek ziet eerst een realistisch versie en na de pauze nogmaals hetzelfde toneelstuk maar dan als komedie speelstijl.
De première was afgelopen zondag in theater De Krocht.

de voorstelling ‘Anton Pieck’.
De Heemsteedse Fred Rosen
hart, kunstschilder, theater
maker en gastcurator bij het
Zandvoorts Museum, heeft
een groep kunstenaars bereid
gevonden hun nieuwste werk
te tonen in dit theatrale thema
met zang, dans, toneel, drama,
circus en nog veel meer. Tijdens
de opening van de tentoonstel
ling ‘Wintertheater’ wordt een
korte, humoristische voorstel
ling, getiteld ‘Door een mooi
gekleurd glas bekijken’, gege
ven. Het vertelt het verhaal over
Anton Pieck die het liefst halver
wege in de 19e eeuw had willen
leven en die de wereld, die zijn

wereld is, op een tekening zette.
Het is een ode aan de leermees
ter van Fred Rosenhart, waar hij
veel van geleerd heeft.
De tentoonstelling is van 27 no
vember tot 10 januari 2016 te
bezichtigen. Naast de verschil
lende kunstenaars zullen er tot
10 januari 2016 verschillende
voorstellingen gegeven wor
den. U bent natuurlijk van har
te welkom! Adres: Zandvoorts
Museum, Swaluëstraat 1. Het
Zandvoorts Museum is ge
opend van woensdag tot en
met zondag van 13.00 uur tot
17.00 uur.

Trio Tango Extremo
in concert
Op zondag 6 december aanstaande zal het Argentijns/Nederlandse ensemble Trio Tango Extremo een uniek concert verzorgen op een prachtige locatie: het Museumpodium van het Zandvoorts Museum.

scene uit oom Wanja

De dagelijkse regelmaat op
het landgoed van oom Wanja
en zijn nichtje Sonja wordt ver
stoord met de komst van twee
nieuwe bewoners, de oude
professor en zijn veel jongere
vrouw Jelena. Alles komt stil te
liggen. Iedereen drinkt, filoso
feert en verwaarloost zijn werk.
Langzaam maar zeker komen
alle personages op een plek
waar ze niet meer aan zich
zelf kunnen ontsnappen. Het
is een theatertekst van Anton
Tsjechov over een groep men
sen die stuk voor stuk liefheb
ben en verlangen, maar terecht
zijn gekomen in een uitzichtlo

ze situatie.
Het eerste deel, de realistische
versie, was nogal saai te noe
men. Wel waren de acteurs bij
zonder tekstvast en het spel was
naar behoren, maar veel actie
en beweging was er niet. Dan
was het deel na de pauze toch
wel heel wat anders. Vlot, vaak
grappig en interactie met de
zaal voerden de toon. Al met al
toch wel een leerzame middag
in theater De Krocht. Nu kon het
publiek eens meemaken hoe
men met kennis van zaken een
serieus dramastuk in een komi
sche act kan veranderen.

Boogiewoogie spektakel
Zondag 29 november komt de crème de la crème van de
Nederlandse Boogiewoogie en blues naar Zandvoort. De
plaats van handeling is het maandelijkse ‘Jazz en meer’ in
het café gedeelte van Thalassa vers aan zee.

Trio Tango Extremo

Trio Tango Extremo werd in
2003 opgericht door de violiste
van de groep Tanya Schaap en
heeft in de jaren een ontwik
keling meegemaakt die op zijn
minst opmerkelijk te noemen is.
De bezetting is ongebruikelijk en
ook de muziek is geen doorsnee
tangomuziek. De groep maakt
gebruik van diverse muziekstij
len. De tango blijft het uitgangs
punt, maar ook klassiek, jazz en
Braziliaanse muziek worden niet
geschuwd.

De groep heeft inmiddels over
de gehele wereld geconcerteerd,
van Groenland tot Botswana en
van ZuidKorea tot Uruguay.
In augustus 2009 was Tango
Extremo het enige nietArgentijn
se tangoorkest dat te gast was
op het meest prestigieuze tang
ofestival ter wereld: het ‘Buenos
Aires Mundial’ in Argentinië. En
6 december dus naar Zandvoort.
De voorstelling begint om 15.00
uur, kaarten á € 10 zijn te koop via
museum@zandvoort.nl.

Column

Boogiewoogie spektakel

Pianist Martijn Schok heeft de
beschikking over één van de
meest swingende bands bin
nen de internationale jazz, boo
gie en blues scene. De band be
staat deze zondagmiddag naast
Schok uit vocaliste Greta Holtrop,
Rinus Groeneveld (tenorsaxo
foon), Hans Ruigrok (basgitaar)

en Menno Veenendaal (drums).
Het belooft een waar spektakel
te worden in Jazz en meer bij
Thalassa. Aanvang 16.00 uur en
de toegang is gratis. Indien men
wenst te eten voor, tijdens of na
het optreden, reserveer dan op
tel. 5715660.

Soft targets…..
Alles lijkt ineens verdacht. Die
gedachte is goed voor te stellen.
Alertheid moet geboden wor
den, ook bij de Ikea. Wordt het
niet gedaan, dan is er uitzinnige
woede als er wel iets gebeurt.
Wordt het wel gedaan, kan dat
resulteren in zuchtende klanten.
We moeten niet doorslaan nee,
maar argwaan is snel gekweekt.
Zo hadden er ook vraagtekens
geplaatst kunnen worden bij de
mysterieuze pianospeler. Speelde
hij misschien voor de daden van
IS, als aanhanger? Hij heeft ten
slotte geen woord gezegd. Maar
als we zo moeten gaan denken,
dan is rust niet meer geboden.
Je mag toch blijven geloven in
de goedheid van mensen. In de
oprechtheid van hun doen. In
de saamhorigheid die ze willen
brengen. In het planten van een
bloem. We moeten nog wel on
derscheid blijven maken. Zo was
er ook veel verdeeldheid over
de vluchtelingen in het verhaal.
Alsof het allemaal terroristen zijn.
Ik deel die mening niet. Als ter
roristen ons land willen binnen
komen, dan lukt dat ze toch wel,
daar hebben ze niet specifiek
een vluchtelingenstroom voor
nodig. Maar wanneer kinderen
op scholen gaan applaudisseren
voor het gedachtengoed van IS,
dan is er zeker reden tot schor
sing. Democratie is geen vrijbrief
voor idioot gedrag. Hoe komen
ze toch bij deze ideeën? Wordt
ze dat aangeleerd? Door ouders,
door vriendjes of door internet?
Het is te erg dat er over zoiets zo
nonchalant wordt gedaan. De
normen en waarden zijn echt
zoek geraakt.
Maar voorspellen dat ‘soft tar
gets’ mikpunt zouden worden
van terreuraanslagen, dat had
niemand kunnen bedenken. Net
zo min als de aanslagen op de
Twin Towers of op het culturele
erfgoed van een land. Midden in
een winkelcentrum in Libanon.
Of dus in Parijs, op straat, in een
concertgebouw, bij het voet
balstadion of in restaurants. Het
gijzelingsdrama in een hotel in
Mali vorige week. En deze week
is er nog steeds een hoogste
dreigingsniveau in Brussel. De
brandende wereld is nog lang
niet uitgeblust. Toch mij
mer ik voorzichtig alweer
over vrede, hoe ver weg
dan ook. Blijven geloven
in ons eigen bestaan.

Mandy Schoorl

Wintertheater in het
Zandvoorts Museum
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Jazz

& meer!

bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 29 NOVEMBER: 16:00 - 19:00 UUR!

Barmedewerker M/V (parttime)

Martijn Schok - Boogie Woogie!

Williams Pub is op zoek naar een flexibele, ervaren en enthousiaste
barmedewerk(st)er voor in de weekenden om ons team te komen
versterken.
Je vindt het leuk om in een Britse pub te werken en de verantwoordelijkheid te nemen om onze klanten een onvergetelijke avond te
bezorgen. Je vindt het leuk om verschillende thema avonden te organiseren, zoals Hollandse- , Poolse en Britse feestavonden, darts- en
pooltoernooien, etcetera.
Wij bieden jou:
• Een uitdagende, flexibele functie in een informele werkomgeving
• Mogelijkheden om mee te groeien binnen de organisatie
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Salaris conform horeca CAO
Wat verwachten wij van jou?:
• Dat je ruime ervaring in de horeca hebt
• Dat je betrokken, flexibel en gastgericht bent
• Dat je in het bezit bent van het certificaat Sociale Hygiëne
(of bereid bent deze te halen)
• Dat je ondernemersmentaliteit bezit
• Dat je de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst
• Dat je zelfstandig, gedreven, verantwoordelijk en collegiaal bent

Martijn Schok is een van ‘s werelds vooraanstaande vertolkers van Boogie Woogie en Pianoblues. Hij treedt over de hele wereld op, van Barcelona tot Cincinnati, van Denemarken tot Frankrijk. Zangeres Greta Holtrop is de perfecte vocale
aanvulling op het swingende pianospel van Martijn. Met haar expressieve stemgeluid vertolkt zij vol emotie en overtuiging gevoelige bluessongs, maar zingt
zij ook vrolijke en swingende boogies, rhythm ‘n blues en jazz. Martijn heeft de
beschikking over één van de meest swingende en dansbare bands binnen de
internationale jazz, boogie en blues scene. Naast Greta kan men genieten van
Rinus Groeneveld (tenorsaxofoon), Hans Ruigrok (bas) en voor deze gelegenheid Menno Veenendaal (drums).

Café ‘H et ju ttertje’
Muziek middagen vinden één keer per maand plaats in het gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in
‘Het Juttertje’: Ton Ariesen. Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens,
reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Ben jij de topper die wij zoeken? Wil jij ons team versterken?
Bezit je over een portie enthousiasme en ondernemersdrift?
Aarzel niet en laat je sollicitatiebrief met motivatie achter bij de bar of
stuur deze naar s.bus@asb-finance.nl

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 min. lopen vanaf het station).
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

MORITZ

IEDERE
DONDERDAG

Food & Drinks

LADIES
NIGHT

Sinds okt
onze nieuwe
Sous-Chef

alle dames
en meisjes

powered by

Thomas
Brune

n
moritz.nl

actieprijs geldig tot en met 28 Februari 2016
niet in combinatie met andere acties

KERST
2016

SPECIAAL VOOR
DE GEZINNEN
Lekker uit eten
en een leuke avond
voor de kinderen?!

KINDEREN

actieprijs € 11,50
speciale kinderhoek
met Nintendo Wii

actieprijs geldig tot en met 28 Februari 2016
speelhoek op basis van beschikbaarheid van de VIP hoek
niet geldig op feestdagen, meer info op onze website
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actieprijs
€ 20,00

MORITZ

Kerstweekend
25, 26 en 27 dec

All You Can Eat
World Kitchen
Restaurant

11:00 - 16:00

Food & Drinks

Zeeweg 98
2051 EC Overveen
T. 023 - 573 8010
E. info@restaurantmoritz.nl

Kerstbrunch
Kerstdiner
16:00 - 22:30

Reserveer tijdig!
meer informatie op onze website
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Mantelzorgers in het zonnetje gezet
Zorgen voor je naaste is voor veel mensen vanzelfsprekend. Deze zorg voor partner, buurman, ouder of kind, de
zogenoemde mantelzorg is belangrijk en waardevol. Om
de Zandvoortse mantelzorgers eens flink in het zonnetje
te zetten organiseerde Pluspunt in samenwerking met Tandem op woensdag 18 november de mantelzorg-verwendag.

deze middag even aanschuiven
bij de aanwezige stoelmasseurs
Steven Tromp en Albert de Gelder:
een welkom relax-moment.
Amie verzorgde de opvang van
enkele mensen waardoor hun
mantelzorgers konden deelnemen
aan deze middag.

Gouwe Oude, alle 13 goed!
Samen Zingen in Pluspunt
Wat was het een blije middag met Ontmoetingscentrum
Zandstroom, Amie Ouderenzorg en buurtbewoners. Afgelopen vrijdag werd er samen gezongen bij Stichting
Pluspunt Zandvoort.

Tussen de bedrijven door konden
de mantelzorgers ook hun vragen
stellen aan Astrid Zoetmulder van
Pluspunt en Annet Hilgersom van
Tandem. In een wensboom konden de mantelzorgers hun wensen
hangen.

Mantelzorgers lieten zich verwennen

De 45 mantelzorgers werden welkom geheten met koffie en gebak
door wethouder Gert-Jan Bluijs. Hij
benadrukte nog eens hoe waardevol mantelzorgers voor de samenleving zijn en dat mantelzorgers
soms best een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Vanuit de gemeente is hier zeker aandacht voor.
Daarna namen de genodigden
deel aan verschillende workshops.

Deze “verwen” activiteiten waren
een succes, zo bleek uit de enthousiaste verhalen bij terugkomst.
Taarten by Annet verzorgde een
workshop taarten maken, in het
Zandvoorts Museum was een
rondleiding, Joke Bais begeleidde
een wandeling in de waterleidingduinen, Mona Meier maakte mensen enthousiast voor het schilderen en BienveNu verzorgde een
overheerlijke High Tea. Men kon

Ter afsluiting was er een borrel met
een hapje verzorgd door Sheila’s
Brunch Borrel èn bijzonder entertainment: goochelaar Alex Conradi
die alle aanwezigen verbaasde
met zijn kunsten! Nog een doosje
chocolade mee naar huis maakte
deze middag helemaal af. Kortom:
een succes. Volgend jaar weer?
Zorgt u of jij voor iemand en kun
je wel wat steun gebruiken, heb
je vragen of een wens? Bel of mail
Pluspunt en vraag naar Astrid
Zoetmulder.

(advertorial)

De Seniorenvereniging Zandvoort
De Seniorenvereniging Zandvoort is een vereniging voor
50 plussers met ruim 600 leden in Zandvoort en omgeving. Meer dan 60 vrijwilligers staan garant voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, zoals:
Bezoeken van musea en theatervoorstellingen, stadswandelingen, uit eten, bridgen en

klaverjassen, nordic walking
en wandelen, dagtochten en
meerdaagse reizen, mode-

shows, zwemmen en fietsen,
zingen, biljarten en informatiebijeenkomsten, feest en
bingomiddagen en “omzien
naar elkaar”. U kunt deelnemen aan al onze activiteiten
en krijgt 10 keer per jaar onze
nieuwsbrief.

Volle bak bij de Gouwe oude

Onder begeleiding van een dirigent en twee accordeonisten
schalden vrolijke liedjes door het
pand. De vrolijke zangers begeleidden zichzelf met kleine handinstrumenten en er werd vrolijk
bij gedanst. Als laatste werd Ai Ai
Olga gezongen, waarna iedereen

helemaal ontspannen en voldaan
weer naar huis ging. Zingend en
dansend verliet men Pluspunt.
Wil je ook iets delen met vergeetachtige dorpsgenoten? Kijk
op VIP Zandvoort voor de leukste
vrijwilligers klussen.

Prachtige foto’s in
kinderboek ‘Wonderwater’
De in Zandvoort woonachtige fotograaf Noustha Koeckhoven geeft komende zondag haar boek ‘Wonderwater’
uit. Zij tekende voor de prachtige foto’s die het boek rijk
is, Remda Spoelstra schreef de verhalen erbij.

Afbeelding uit het boek Wonderwater

CADEAUTIP VOOR DECEMBER:
voor € 20,00

geeft u van De Seniorenvereniging Zandvoort
een jaarlidmaatschap én een HIGH TEA in januari 2016 cadeau

Cadeaubonnen DSVZ zijn verkrijgbaar bij Els Kuijper, telefoon 023 5718205

Alvin luistert naar negen fantasierijke verhalen uit de onderwaterwereld. Zeemeerminnen,
zeemonsters en andere wezens
beleven daarin allerlei avonturen
in de zee. Ze worden tot leven gebracht door de vele schitterende
en sprookjesachtige onderwaterfoto’s van de Zandvoortse
onderwaterfotograaf. Het boek
is bedoeld voor kinderen vanaf 7
jaar om zelf te lezen. Het kan uiteraard ook gebruikt worden als
voorleesboek, en dan kunnen kinderen vanaf 5 jaar het heel goed
opnemen.

de heldere zee bij Bonaire gegaan.
In samenwerking met de schrijfster hebben we 9 fantasierijke
verhalen bedacht. De verhalen
gaan over zeemeerminnen, zeemonsters en andere wezens die allerlei avonturen in de zee beleven.
Ze worden tot leven gebracht door
de vele schitterende en sprookjesachtige onderwaterfoto’s en het is
dus een boek met oneindig veel
kijk- en leesplezier”, vertelt ze. Met
medewerking van veel kindermodellen is het boek tot stand gekomen. Ze hebben echt in de zee
geposeerd voor de opnames.

“Mijn onderwater fotografie is verhalend speels en kleurrijk. Voor dit
project ben ik twee maanden naar

Wonderwater is te bestellen via de
boekhandel. Het ISBN-nummer is
978-90-82-4548-0-2.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort

NU ZWEMMEN MET
30% KORTING

Datum: Donderdag 3 december 2015
Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.45 uur)
Locatie: Hotel Hoogland

Het bestuur van de vereniging nodigt u uit om samen
nog even te netwerkborrelen na de vergadering.

IN DE AQUA MUNDO!

Kijk voor
de kortingsbon op
dagjecenterparcs.nl/
zandvoort

Center Parcs Park Zandvoort
Vondellaan 60,
2041 BE Zandvoort
Tel.: 023 - 57 20 000

OOK UW ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?
Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl
Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zorg Service Zandvoort
Huisarts - Tandarts - Fysiotherapie
Alles onder ÉÉN dak

VENAVO
We hebben ze weer rond
zien lopen in Zandvoort...
SNOTNEUZEN!!!!
Tijd voor extra vitamine C.

www.hcz.nl

www.tandartszandvoort.com

Golden Naturals
vitamine C 1000
- sterke formule
- met rozenbottels voor
de opname

www.fysiozandvoort.nl

Poetsvoorlichting

Tegen inlevering van deze bon aan de kraam:

Op school of in de praktijk...

250 tabletten €10,-

Een telefoontje is genoeg!

Venavo

Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com
14

250 tabletten €14,95

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl

OP DE ZANDVOORTSE WEEKMARKT...

Poelier
Hans Ruardy
Uw specialist in wild en gevogelte
O.a. vers verkrijgbaar:
• Kiprollade € 5.90 500 gr.
• Konijnenbouten € 5.90 500 gr.
• Wild konijn € 12.50 p.st.
• Wildzwijnhaas € 2.95 100 gr.
• Eendenborstfilet € 10,- 2 stuks

RECLAME
Al ons rundvlees

WIJ VERKOPEN OOK

Mager, sucade en riblap

1 kilo 10,95
2 kilo 19,90

KOOLHYDRATEN
ARM BROOD

Hele grillworst

Uit eigen worstmakerij

Per stuk 3,-

Iedere woensdag op de weekmarkt

De mooiste kleding
op de markt bij Rob…
Originele merken o.a. Gerry Weber,
Marccain Pulls, Esprit en vele andere…!

AANBIEDING komende week:

alle vesten vanuit Italië € 25,00

Vishandel Jacob Dirk
VERS GEBAKKEN HEERLIJK GEKRUID

UITGELICHT

Familiezak kibbeling 500gr 7,00
Familiezak kibbeling 850gr 11,50
+ gratis saus naar keuze

Poelier Hans Ruardy

SUPER AKTIE!!!!!!!!!

Sinds jaar en dag is de familie Ruardy bezig met alles wat met het mooie vak van poelier te

Mooie verse scholfilets 9,95 per kilo
Deze scholfilets kunnen wij ook voor u bakken

maken heeft. Bijna 75 jaar geleden begon vader Ruardy met een slachterij voor gevogelte.
Zoon Hans staat, samen met zijn echtgenote Corine, op de Zandvoortse weekmarkt.

SUPERVERSE SLIPTONG

trots. En het moet gezegd, alles ziet er tip-top uit
en wordt in de ruime koelvitrine van hun nieuwe
marktkraam getoond en verkocht.

Ruime sortering scherp geprijsd

ZALMTOURNEDOS 17,50 kilo
ZALMFILETS staartstuk 12,50 kilo
ZALMMOTEN 10,00 kilo

Hans en Corine Ruardy in hun nieuwe marktkraam

Vooral in deze tijd van het jaar staat er uiteraard veel wild te pronken. “We hebben alles uit
Nederland en daar zijn we best trots op. Eerlijk
Nederlands wild dus. Al onze producten worden rond de stad Utrecht geschoten en direct
geleverd”, vertelt Corine. “Het lekkerste vind ik
eigenlijk de haas van het hert. Het is botermals
en bijna met een vork te snijden”, zegt Hans terwijl hij een schitterend stuk vlees laat zien.

Het assortiment is zeer uitgebreid. Van soepkip
tot kwartel en van kipproducten tot wild, tot
gegrilde kippen aan toe. “We hebben nu weer,
voor het eerst in vijf jaar, struisvogelbiefstuk in
de vitrine liggen. Maar ook alles wat met wild
en gevogelte te maken heeft, is bij ons in eerste
kwaliteit aanwezig”, vertelt Hans met gepaste

De hoofdmoot voor de komende feestdagen
is dus het wild. “We hebben wilde eend, fazant,
parelhoen, kwartel, everzwijn, hert en ree”, aldus
Corine. Om zeker te zijn van uw stukje wild met
de kerstdagen, kunt u nu al een bestelling plaatsen. Een formulier ligt klaar in de kraam op de
Zandvoortse weekmarkt, ter hoogte van de Bruna.

TONIJNBIEFSTUK IN DE RECLAME

20,00 kilo op=op
KABELJAUW

Filet of haasstukken dagprijs
Verder hebben wij een ruim assortiment
salades garnalen en gebakken vis.
DEZE ADVERTENTIE IS DE
HELE MAAND DECEMBER GELDIG
Dus knip hem uit en plak hem op de
koelkast dat u ons niet vergeet.

GRAAG TOT ZIENS

Wij staan op het PLEIN voor de winkel
van onze vriend HEIN (heintje dekbed)

Elke woensdag van 10.00 tot ±16.00 uur op de Grote Krocht
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Zandkorrels
Te huur: kamer/studio
in het centrum van
Zandvoort.
Met eigen opgang.
Per direct t/m mei
2016. All Incl.
Tel. 023-5719541
....................................................
Sinterklaas heeft
zaterdag 5 december
nog tijd om met
zijn Pieten bij u thuis
langs te komen.
06-22025991 of
anita.van.dam@ziggo.nl
....................................................
SAXOFOON en
KLARINET prive les
aan huis voor beg. en.
gev. door gedipl.
conservatorium docent.
Alle informatie op
www.sax-klarinetles.nl
of tel. 0655891237
....................................................
Te Huur
Parkeerplaats centrum
per 1 december
06-46181886
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee
of op www.amsterdamaanzee.amsterdam
en blijf op de hoogte
...................................................
Trade Ard
Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Professioneel schilder.
Ook voor
schoonmaakwerk bij
u thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
...................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
...................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................
Bij kapsalon Pronto Hair
in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,
aandacht en gezelligheid,
een moderne en
leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!
Bel voor een afspraak:
5714068
...................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Lieve, rustige, geduldige,
50 jarige vrouw heeft
tijd om voor u te zorgen
of om u gezelschap te
houden en al naar gelang
samen wat leuks te doen.
Ook persoonlijke
verzorging en/of
huishouding.
Bel gerust en bespreek uw wensen:
06-40711684

Super-de-luxe
zonnebank
bij SmitS Health
& Wellness
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
...................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274
...................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com
...................................................
Op zoek naar een
FLEXWERKPLEK?
Gratis faciliteiten:
-koffiecorner
-draadloos internet
-printservice.
Lunch eventueel
apart bij te boeken.
Voor meer info kunt u
bellen met
023-7433706 of
mailen naar
info@sheilasbroodjes.nl.
Haltestraat 32A
Zandvoort

Hulp nodig met
uw computer?
PC-laptop-tablet
Advies, storing verhelpen
of training aan huis.
Bel 06-22802320
...................................................
Garages te huur
met elektra.
Vanaf € 130,-.
Locatie: Trompstraat.
Tel. 06-28540654
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee
of op www.amsterdamaanzee.amsterdam
en blijf op de hoogte
....................................................
Hoveniersbedrijf
Parosa
Tuinaanleg en
onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
...................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
vanaf € 130 per maand
06-53256274

Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
....................................................
Krua Surin
Thaifood Catering
Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise
Hapjes en maaltijden
Kleine maaltijd v.a 6,Spareribs met rijst 7,50
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?
Catering
Hapjes & maaltijden
14,- tot 16,- p/pers.
www.kruasurin.com

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZAKELIJK

7,50

10,00

Hét APK keurstation

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Autobedrijf Zandvoort

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

NIEUW IN ZANDVOORT
12,99

meer dan 12.000 artikelen

DÉ ONLINE SLIJTERIJ MET
GROOTHANDELS PRIJZEN
VOOR IEDEREEN!
ER IS

ME
R
MINDE

V.A.

DOOS 24X33 CL

9,47

23,90

TRAY 24X50 CL

9,53

TRAY 24X25 CL

TRAY 24X33 CL

E
P POINT NAAR KEUZ
AFHALEN BIJ PICK-U
!
AY
VANAF 1 FLES OF TR
AL
T.
OR
VO
ND
ZA
laagste
IN
Water en Frisdrank voor de

telt u Bier, Wijn, Sterke drank,
traal verpakt en kan worden
Bij goedkoopdrankslijterij.nl bes
1 fles of tray. De order wordt neu
af
van
kan
en
tell
Bes
nd.
erla
EN verzendkosten!
prijzen van Ned
Hoofddorp. Hierdoor heeft u GE
in
ze
keu
r
naa
nt
Poi
-Up
Pick
afgehaald bij een

AA-Drink High Energy 33cl

18,60

Coca Cola / Light Blikjes 33cl

Red Bull Energy Drink

Spa Reine Pet

6,88

2,10

TRAY 24X28CL

PAK 100 STUKS

FLES 70 CL

PICK-UP POINTS IN ZANDVOORT ZIJN:

• Geerling Autoservice (Bij Argos tankstation) / Hogeweg 2, 2042GH Zandvoort
• BP Tankstation Zandvoort / Van Lennepweg 54, 2042LG Zandvoort

• Menno Gorter Fotozaak (Tegen over AH) / Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort

3,50

3,62

FLES 1 LITER

Alten Ratschanke
Duitse Zoete wijn

Canei
Rood, Wit of Rosé

30,95

DOOS 24X33 CL

3,62

V.A.

FLES 75 CL

Castillo Las Veras Rode wijn
Spanje Tempranillo

35,21

30,88

V.A.

V.A.

18,37

Di Giovanna Gerbino
Chardonnay Biologische Witte Wijn

13,12

V.A.

30,50

29,04

Laurent Perrier Brut
Champagne

13,33

FLES 75 CL

Laurent Perrier Rosé
Champagne
V.A.

15,71

V.A.

FLES 1 LITER

Bailey’s 100cl
V.A.

FLES 70 CL

54,21

FLES 75 CL

FLES 70 CL

Jagermeister

V.A.

FLES 100 CL

6,68

6 FLESSEN

FLES 1 LITER

Ketel 1 Jenever 100cl
V.A.

V.A.
FLES 1 LITER

3,62

Castillo Las Veras Blanco
Spanje Macabeo

FLES 1 LITER

Bols Corenwijn

Koffiebekers Schotse Ruit 180cc

FLES 75 CL

19,92

V.A.

DOOS 24X33 CL

Brouwerij ‘t ij Zatte Tripel Fles

Corona Export 33cl

V.A.

FLES 75 CL

Dubbelfrisss Appel Perzik Pet

Monin Siropen 70cl

Siroop voor Koffie, Cocktails en Smoothies Siropen

13,99

23,50

FLES 70 CL

Chivas Regal 12 Years Whisky
V.A.

18,37

V.A.

14,48

FLES 1 LITER

FLES 70 CL

FLES 1 LITER

WIJ HEBBEN ISKY
N WH
800 SOORTE

Johnnie Walker
Black Label Whisky
V.A.

23,01

V.A.

FLES 100 CL

Cointreau

27,15

21,01

V.A.

FLES 1 LITER

Grand Marnier Rouge
V.A.

Johnnie Walker Red Label

V.A.

FLES 70 CL

Glenfiddich 12 Jaar
Single Malt

15,44

31,30

FLES 70 CL

Licor 43 Cuarenta y Tres

14,34

V.A.

FLES 1 LITER

17,11

Trojka Pink Vodka

Eristoff Vodka
FLES 70 CL

Hendrick’s Gin

17,29

V.A.

17,12

FLES 1 LITER

V.A.

FLES 70 CL

Bombay Sapphire Gin

FLES 1 LITER

Smirnoff Vodka

15,92

V.A.

FLES 35 CL

Hennessy VS Cognac

31,15

FLES 70 CL

Remy Martin VSOP Cognac

BESTEL NU ONLINE!
OP GOEDKOOPDRANKSLIJTERIJ.NL

Stroh Rum 80%

Malibu Coconut Rum

Bacardi Limon Fles

Bacardi Carta Blanca

EN HAAL UW PAKKET AF IN NEUTRALE
VERPAKKING BIJ 1 VAN ONZE PICK-UP POINTS
De Grootste en goedkoopste online slijterij van Nederland!
Prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en drukfouten.
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Zandvoorter Edwin Gitsels schreef
biografie over Menno Buch
Afgelopen dinsdag werd in De Uitkijk in Bloemendaal de biografie van Menno Buch ten
doop gehouden. Deze biografie is geschreven door Zandvoorter Edwin Gitsels, samen met
Nicole Buch, de echtgenote van Menno. Buch overleed in juli 2014 aan kanker.

Jeugdhonk gaat verhuizen
Het Jeugdhonk, waar jongeren tussen 12 en 18 jaar wekelijks kunnen ‘chillen’, gaat verhuizen. De eigenaar van
de club waarin het gevestigd is, gaat er niet mee door.
Jongerenwerkster Floortje Valk is samen met wethouder
Gert-Jan Bluijs op zoek gegaan naar een nieuwe locatie
en die is gevonden. Per 30 november is het Jeugdhonk gevestigd in de Blauwe Tram.

Menno met Edwin en Nicole

Gitsels werkte sinds 2012 als
eindredacteur voor ‘Buch in de
Bajes’, het tv-programma dat
werd gepresenteerd door Menno
Buch, en als zodanig heeft hij de
televisiemaker van nabij meegemaakt en goed leren kennen. Met
Nicole maakt hij al sinds 2005 tvprogramma´s. Op het moment dat
Buch wist dat hij niet meer te genezen was, maakte hij met Nicole
en Edwin de afspraak dat de twee
zijn biografie zouden schrijven.
Aan Edwin vertelde hij zijn levensverhaal en Nicole zette haar eigen
ervaringen met Menno, met wie
zij 16 jaar samen was, op papier.

Zandvoort
In de gesprekken met Buch ontdekte Gitsels dat Buch heel veel
raakvlakken had met Zandvoort.
“Zo vertelde hij me dat hij in het
Wapen van Zandvoort een keer
in elkaar is geslagen door bokser
Rudi Lubbers. Die had hij zo zitten
sarren, dat Lubbers hem op een
gegeven moment een uppercut
gaf, waarbij Menno in de gordijnen bij de deur eindigde”, aldus
Gitsels.
Buchs liefde voor Zandvoort is in
zijn jeugd ontstaan toen hij nog
in Wassenaar woonde en met zijn
oom, die daar een garagebedrijf
had vol raceposters, mee mocht
naar de Grand Prix in Zandvoort.
Maar zijn tante, die hij in het boek
een ‘verschrikkelijk teringwijf’
noemt, haalde hem op het laatste
moment uit de auto. Op dat moment nam hij zich voor om later in
Zandvoort te gaan wonen en naar
alle Formule 1-races in Zandvoort
te gaan. Uiteindelijk heeft hij er
dertien meegemaakt.
Buch heeft in Zandvoort gewoond
in een appartement boven Jupiter
in de Haltestraat. In juni 1993 is zijn

woning afgebrand. Alles was verbrand, maar het ergste was dat hij
heel veel geld in huis had, dat hij
de volgende dag naar Spanje zou
brengen om de omzetbelasting
aan de Spaanse fiscus te gaan betalen. Dat ging in die tijd zo. Over
de oorzaak van de brand en het
geld werd flink geroddeld in het
dorp. Er zou zijn ingebroken en
daarna brand gesticht. Waar het
geld was gebleven is nog altijd een
mysterie. Uiteindelijk heeft de verzekering als oorzaak van de brand
opgegeven dat de batterij van
zijn telefoon in de oplader oververhit was geraakt en ontploft. Hij
heeft niks vergoed gekregen van
de verzekering omdat zijn verzekeringsadviseur had vergeten te
melden dat hij een strafblad had.
Buch heeft ook een tijd zich ingespannen voor een Zandvoortse
drugscrimineel die in Engeland
vast zat. Hij zocht als een soort
vrijwilligerswerk mensen op die in
de gevangenis zaten. Zo ook deze
Zandvoorter, die hij meerdere keren in Engeland bezocht.
Voor zijn tv-programma ‘De
Relatieman’ heeft Buch een aantal
maanden opnamen gemaakt in De
Manege aan de Zandvoortselaan,
een vrijgezellenclub waar singles
op zoek gingen naar een nieuwe
relatie. Gitsels: “De inrichting van
de club werd aan De Relatieman
aangepast. Zo werd er een gigantisch beeldscherm opgehangen,
waarop portretjes vertoond werden van mensen die op zoek waren naar een partner. Ieder filmpje
had een nummer. Wie wilde reageren, kon een 0906-nummer bellen en zijn eigen telefoonnummer
intoetsen. De videoboodschappen
die in het programma vertoond
werden, waren voor hem aanleiding om op zoek te gaan naar de
verhalen erachter.”

Biografie
Het schrijven van dit boek heeft
Gitsels veel voldoening gegeven.
Ten eerste was er de persoonlijke
band met Buch en zijn vrouw
Nicole, waardoor het maken van
deze biografie extra bijzonder
was. Daar komt bij dat Edwin
schrijven heel leuk vindt. “Ik heb
jarenlang voor tal van bladen geschreven en eigenlijk heb ik dat
wel gemist toen dat door mijn
tv-werk niet te combineren was.
Maar ik heb de smaak inmiddels
weer te pakken. Ik denk nu al na
over mijn volgende boek. Wat?
Dat weet ik nog niet. Nee, geen
roman. Maar wie weet komt dat
ooit nog wel eens.”
Voorlopig is hij, samen met Nicole
Buch, weer bezig met de voorbereidingen van een nieuwe reeks
‘Buch in de Bajes’. “Dat gaat dit
keer over de Top 600 van de meest
overlast gevende veelplegers van
Amsterdam. Dat vereist heel veel
voorwerk. Er zijn tientallen instanties bij betrokken en we filmen nu
door de hele stad in plaats van alleen in de gevangenis. Vandaar
ook de nieuwe titel ‘Buch buiten
de Bajes’”, zegt de Zandvoorter.
Als Gitsels niet aan het werk is, geniet hij van de rust in Zandvoort.
“Hoewel ik in Amsterdam geboren
ben, is mijn band met Zandvoort
wel heel bijzonder. Toen mijn
moeder de weeën van mij kreeg,
liep ze op het Zandvoortse strand.
Dus het is niet zo vreemd dat ik
van Zandvoort hou.”
BUCH: Hoeveel levens kun je leven?
Door Nicole Buch & Edwin Gitsels.
Uitgeverij Nieuw-Amsterdam. Het
boek is te bestellen bij onder andere Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht. het ISBN-nummer
is 9789046820438.

Het Jeugdhonk is een plaats waar
de jongeren kunnen ‘chillen’ onder gezelschap van Floortje, Rens
Wit en vrijwilligers. “De locatie in
de club aan de Kosterstraat was te
gek en hier hebben we een heel
leuke periode beleefd”, vertelt
Floortje.
Daar is een vaste groep ontstaan
van circa 15 jongeren. “We kunnen deze groep natuurlijk niet in
de kou laten staan en we willen
ook graag nieuwe aanwas aantrekken. Toen we vernamen dat
het einde oefening was op de
huidige plaats, ben ik met de wethouder gaan praten en hebben
we gezocht naar een nieuwe locatie. We hadden eerste de ‘oude’
Mariaschool op het oog maar
om meerdere redenen viel die
locatie af. Toen kwam de Blauwe
Tram in beeld en nu slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap.
Wij hebben een nieuwe plek en
er wordt meer gebruik gemaakt
van de Blauwe Tram, iets wat de
gemeente graag wil.”
Komende maandag gaat het
Jeugdhonk van start in het leesgedeelte van de bibliotheek, waarbij
de faciliteiten van de bar gebruikt
kunnen worden. Vooralsnog is
het alleen op de maandagavond
want op woensdag, de tweede
vaste Jeugdhonk avond, wordt
de ruimte door de Zandvoortse
Bridgeclub gebruikt. Na de aan-

gekondigde herindeling van de
Blauwe Tram, komt de woensdag
er weer bij voor de jongeren. “Dan
verhuizen we waarschijnlijk naar
boven en krijgen we mogelijk een
vaste hoek in de vergaderruimte
daar”, aldus Floortje Valk, die blij
is met de nieuwe locatie. Volgens
haar krijgt het Jeugdhonk nu extra aandacht omdat het dicht bij
twee scholen gevestigd gaat worden. De open dag, aan het einde
van het schooljaar, is bedoeld
voor de leerlingen van de groepen 8 die de school gaan verlaten.
Ook de gezellige avonden in
de zomer bij mooi weer, op het
strand, zijn vanuit de Blauwe
Tram gemakkelijk te realiseren. Dan gaat de jeugd naar het
strand waar ruimte te over is om
bijvoorbeeld te voetballen. “Het
is maar een paar minuten verder
lopen maar dan heb je wel wat”,
sluit ze af.
Het Jeugdhonk in de Blauwe
Tram is op maandag geopend van
18.30 tot 22.00 uur. Er kan worden
gepoold, getafeltennist, er staat
een tafelvoetbaltafel en er kan ‘gegamed’ op de nieuwe Xbox One.
Of gewoon lekker chillen met een
muziekje en een spelletje, voor ieder wat wils! Maandelijks worden
er activiteiten georganiseerd, zoals voorlichtingen of workshops.
Dit alles kosteloos. Ga er eens een
kijkje nemen!

Chillen in het Jeugdhonk (archieffoto)
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Hint van Sint
BLOEMEN TAFREELTJES...
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00
za 9:00-17:00

ps let op onze aanbiedingen !
Specialist voor al uw bloemwerken.

Sinds 2000 uw landelijk erkend
installateur voor huis en kantoor
Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2015
Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 47 en
de verdere in week 47 door het college genomen besluiten
zijn in week 48 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 3 december
in het raadhuis.
De Commissie adviseert het college o.a. over aanvragen om
omgevingsvergunning en monumentenzaken.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kunnen die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Raadscommissies
De raadscommissies komen bijeen op 2 en 3 december 2015
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

De raadscommissie Bestuur en Middelen van 1 december is
samengevoegd met de commissie Samenleving en wordt
gehouden op donderdag 3 december.
Op dinsdag 1 december is derhalve geen vergadering.
Raadscommissie Ruimte en Economie woensdag 2 december
20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Ontwerpbestemmingsplan Groot Bentveld
Verlenging prestatieafspraken Woonstichting De Key, Huurdersplatform Zandvoort (Arcade) en gemeente Zandvoort
Herziene grondexploitatie Louis Davidscarré 2015
Herziene grondexploitatie Middenboulevard 2015
Raadscommissies Samenleving/Bestuur en Middelen donderdag 3 december 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Samenleving:
Vluchtelingenproblematiek
Wijziging gemeenschappelijke regeling Paswerk
Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland
(STOPOZ)
Bestuur en Middelen:
Handhavingbeleidsplan 2016-2019
U mag op deze bijeenkomsten ook niet-geagendeerde onderwerpen aan de orde stellen, mits het onderwerp behoort
bij de betreffende commissie. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de griffie
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één
bijeenkomst toegelaten.
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstellen vindt plaats op 15 december 2015.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt
de meest recente agenda en alle informatie op de website
van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. De bijeenkomsten worden via de
gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website,
“Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Zandvoort:
- Raadhuisplein 6, verbouw cashpoint, ingekomen 18 november 2015, 2015-VV-172.
- Petrus de Blokstraat 23, vergroten bestaande uitbouw, ingekomen 19 november 2015, 2015-VV-174.
Bentveld:
- Duindoornlaan 28, kappen bomen, ingekomen13 november
2015, 2015-VV-171.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagelegging
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Locatie nabij Linnaeusstraat 2, tijdelijk plaatsen container
tbv jeugdontmoetingsplek, verzonden 18 november 2015,
2015-VV-154.
- Julianaweg 29, kappen drie bomen voortuin, verzonden 18
november 2015, 2015-VV 156.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

Vergadering welstandscommissie
De volgende vergadering van de Commissie voor welstand en
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U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.
Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.
Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.
Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.
Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan
de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.
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Spotgoedkoop drinken bestellen
bij de nieuwe webslijterij
Goedkoopdrankslijterij.nl opnieuw sponsor
van schaatsbaan in Zandvoort
Goedkoopdrankslijterij.nl is al drie jaar sponsor van de
schaatsbaan in het centrum van Zandvoort. Via de webshop Goedkoopdrankslijterij.nl is het mogelijk alle frisdrank, bier, wijn en sterke drank gemiddeld dertig procent goedkoper te bestellen dan in de supermarkt.

Goedkoopdrank.nl is al jaren sponsor van de ijsbaan in Zandvoort

Zolang de schaatsbaan in
Zandvoort er is krijgt iedereen
die bestelt met de kortingscode ‘ijspret’ eenmalig vijf procent korting. En zonder hoge
verzendkosten want een bestelling - al vanaf één fles – is
gewoon zelf af te halen bij één
van de drie ‘pick-up-points’ in
Zandvoort!

Hoe werkt het?
Geef op goedkoopdrankslijterij.
nl aan wat je wilt bestellen en
klik vervolgens rechtsboven op
het winkelmandje. Ga dan naar

afrekenen en registreer je als
nieuwe klant door onder meer
naam en het gewenste afleveradres op te geven. Wanneer
je bij de betaalmethode komt
kun je de kortingscode ‘ijspret’
invoeren die je nog eens vijf
procent extra korting geeft op
de bestelling. Nadat je de bestelling bevestigd hebt wordt
de order verwerkt en worden
de dranken bij je thuisbezorgd
via Post.nl. Als je liever zonder
bezorgkosten de bestelling wilt
ophalen klik je het gewenste
afhaalpunt aan. De bestelling

wordt dan op woensdag en op
vrijdag in neutrale pakket verpakking voor je klaargezet bij
het ‘pick-up-point’.
In Zandvoort zijn drie unieke ‘pick-up-points’: het BPtankstation aan de Van
Lennepweg 54, Menno Gorter
Fotozaak, Grote Krocht 26 en
Geerling Banden Service aan
de Hogeweg. Maar er is meer!
Registreer via de promo-idcode 292 en sponsor zelf ook
de Zandvoortse schaatsbaan,
zonder dat het je iets kost. Wie
zich registreert en op de promobalk 292 invult, doneert namelijk één procent van het bedrag
van bestelling aan de Stichting
Winterwonderland.
Ook over alle bestellingen die
je doet nadat de ijsbaan weer
weg is ontvangt deze stichting
één procent. Hierdoor zorg
je er gratis en op kosten van
Goedkoopdrankslijterij.nl voor
dat dit geweldige project ook
in toekomstige jaren mogelijk
blijft en de kinderen heerlijk
kunnen schaatsen in hartje
Zandvoort.
Let op: Alcoholhoudende
dranken kun je alleen bestellen als je 18 jaar of ouder bent!
Meer informatie is te vinden
op Goedkoopdrankslijterij.nl.
Grotere bestellingen plaatsen
dan € 300? Ga dan naar goedkoopdrank.nl voor nog meer
korting!

Drie Zandvoortse restaurants
in top 1.000 volgens IENS

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Eerst droog maar vooral
zondag (veel) regen
Het afgelopen weekend hadden we warempel van doen
met een heel klein vleugje winters weer. De buien waren
soms winters getint met stofhagel en zowaar 28 vlokken natte sneeuw plaatselijk. Uiteraard was deze ‘beginnerskou’ geen opmaat tot een solide en langdurige
winterperiode. Inmiddels zitten we alweer gewoon met
het vertrouwde zachte en regenachtige weerplaatje.
De komende pakweg twee weken blijft het te zacht voor deze
periode van het jaar en regelmatig zal het sterk wisselvallig
zijn in Zandvoort en omgeving.
Eigenlijk een weerbeeld zoals
we dat zo vaak hebben in ’t
land. Opmerkelijk is altijd dat
de grasvelden lentegroen blijven met dat milde weer.
Als de temperatuur boven de
11 graden blijft groeit het gras
gewoon door, zullen sommigen
weten.
Wellicht zou zich ergens tussen 5 en 10 december een omkeermoment naar een minder
zacht - of koud weertype kunnen voordoen als de luchtdruk
mogelijk stijgt boven het noorden van Europa. Momenteel is
daarvan nog niets op de weerkaarten te zien, maar verwacht
dat binnenkort wel.
Langetermijnverwachtingen
echter geven nog steeds aan
dat serieus winterweer heel
ver weg is. Sommige instituten verwachten zelfs dat ook
de maand december niets aan
winterweer zal geven.

Vorige week is de nieuwe lijst van restaurants volgens website IENS bekend gemaakt.
Drie Zandvoortse restaurant zijn daarin in de top 1.000 van Nederland opgenomen.
Oud-Zandvoortsch visrestaurant De Meerpaal (8,5) in de Haltestraat, Ladychef (8,4) in
de Zeestraat en Greek Cuisine Filoxenia (8,4) ook in de Haltestraat, kregen van hun gasten dermate goede cijfers dat ze zelfs binnen de top 500 genoteerd staan. Zij zijn uitgeroepen tot IENS toppers van het jaar.
“Waar gaan we eten?” IENS, onderdeel van TripAdvisor, beantwoordt
deze oh zo belangrijke vraag elke
dag voor talloze mensen. De website, bijna vijftien jaar geleden
door Iens Boswijk in Amsterdam
opgezet, trekt meer dan 5,5 miljoen unieke bezoekers per jaar.
Restaurants krijgen een cijfer op
basis van beoordeling van eten,
decor en service. Maandelijks

helpt IENS 2 miljoen bezoekers
een geschikt restaurant te vinden.
Geregistreerde proevers schrijven
op jaarbasis circa 200.000 recensies over restaurants en leveren
zo een onmisbare bijdrage. IENS
helpt restauranthouders om
potentiële gasten te bereiken
en inspireert consumenten om
Nederland culinair te verkennen
via de website. Daarnaast worden

er via het online reserveringssysteem IENS SeatMe elke maand
300.000 gasten bij restaurants
geplaatst. Uit eten gaan begint en
eindigt dus op IENS, een essentiele schakel tussen restaurants en
hun gasten. In de culinaire wereld
is IENS een begrip geworden.
Zandvoort staat dus weer eens op
de kaart, nu op de culinaire kaart
van Nederland.

Voorlopig blijft het wisselvalligheid troef, dus periodiek regen,
zo nu en dan veel wind en weinig zon. Op vrijdag en vooral
zaterdag kan het wat vriendelijker zijn en valt er weinig of
zelfs geen regen. Met name in
het weekend (zondag) komen
actieve storingen weer richting het Noordzeegebied en de
frontale uitlopers reiken zeker
tot over West-Nederland.
Doordat er op de meeste dagen
weinig of zelfs geen zon is, merken we dat extra binnenshuis
vanwege alweer de kortste dagen van het jaar. Waarschijnlijk
gaat die sterke wisselvalligheid
er wel uit vanaf maandag/dinsdag als een sterk hogedrukgebied via Frankrijk uitstraalt
richting de Benelux. Wel blijft
het dan nog steeds (zeer) zacht.
Het is dan zelfs weer mogelijk
dat de middagtemperatuur kan
uitkomen in het traject 12-14
graden.
Meer weerinfo is er eventueel
nog via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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zw. 4

zw. 4-5

zw. 6-7

nw. 5-6
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Mooie donatie voor Zorg aan zee
Op zaterdag 21 november hebben de jongeren van de vereniging Zorg aan Zee een geldbedrag in ontvangst mogen
nemen van € 275. Dit geld is gedoneerd door de Ladiesday
van de Zandvoortse Golfclub Sonderland.

Jaarlijks organiseert de Ladiesday
een “Goede Doel” wedstrijd. Alle
afzegfee van een heel jaar gaat
naar het goede doel van eigen
keuze. Tijdens de speciale wedstrijd, die meestal eind oktober
wordt georganiseerd, worden allerlei activiteiten ontplooid om
nog meer geld in te zamelen.
De vereniging Zorg aan Zee
is een particulier initiatief van
ouders van 8 jongeren met een
verstandelijke beperking. Joke
Schut en Louisa van der Woude
van de wedstrijdcommissie
overhandigden het bedrag en
een prachtig golfbeeldje aan de
jongeren van Zorg aan Zee. Het
geld zal worden gebruikt voor
een gezamenlijk uitje tijdens de
feestdagen.

Overhandiging van de cheque

Autosport

Ten Brinke en Beelen winnen
‘Zandvoort 500’
Bernard ten Brinke en Jelle Beelen hebben afgelopen zaterdag de ‘Zandvoort 500’ gewonnen. De race was de eerste van in totaal drie races die meetellen voor het Winter
Endurance Kampioenschap.

Hockey

Dames ZHC snakken
naar de winterstop
De dames van de Zandvoortsche hockeyclub hebben zondag voor de tweede keer op rij niet kunnen winnen. In de
wedstrijd bij het Amsterdamse IJburg had Zandvoort wel
vaak het beste van het spel maar in de laatste fase werd
toch met 1-0 verloren. Zandvoort en IJburg wisselen hierdoor van plaats, ZHC staat nu, vlak voor de winterstop, op
de derde plaats.
ZHC heeft de afgelopen maanden goed aan de weg getimmerd maar snakt blijkbaar nu
naar de winterstop. Vorige
week werd van Abcoude met
3-2 verloren en nu lukte het
tegen IJburg ook niet. “Na het
verlies van vorige week wilden
we vandaag echt weer winnen.
Maar we wisten dat we wel een
moeilijke wedstrijd op het programma hadden staan, tegen de
nummer drie IJburg”, aldus Julia
Buchel.
Eenmaal begonnen aan de wedstrijd, ging het de eerste helft eigenlijk vrij goed. “We waren de
betere partij maar echt grote
kansen ontstonden er niet. Wel
hielden we de bal goed in de
ploeg en waren onder andere
Sharon Kreuger, Sira Blom en
Nicky van Marle erg sterk op het
middenveld. Daarbij komt nog
dat IJburg in de eerste helft weinig kansen kreeg. De ruststand
was dan ook 0-0”, weet Buchel.
De tweede helft hebben de
Zandvoortse dames er alles aan

gedaan om tot scoren te komen.
Ondanks dat er een aantal kansen waren, lukte dat niet. “Dit is
ons tot nu toe in deze competitie nog nooit gebeurd, dus dit
is best bijzonder. Onze verdediging en onze keepster konden
tot ver in de wedstrijd ervoor
zorgen dat ook IJburg niet tot
scoren kon komen, en het einde
leek naar een doelpuntloos gelijkspel te gaan”, zei een teleurgestelde Buchel na afloop. Die
doelpuntloze periode duurde
totdat IJburg in de laatste fase
van de wedstrijd een aantal
strafcorners achter elkaar kreeg.
Helaas voor ZHC wist bij een van
die korte corners de thuisploeg
met een heel hard schot te profiteren, en was de resterende tijd
te kort voor Zandvoort om nog
langszij te komen.
Volgende week spelen de
Zandvoortse dames de laatste
wedstrijd voor de winterstop op
eigen terrein. De nummer vier
van de ranglijst, Nieuwkoop, is
dan om 10.00 uur de tegenstander.

Sportabonnementen voor
jongeren aangeboden
Winnaars van de Zandvoort 500, Bernhard ten Brinke en Jelle Beelen

Bij de start moest de winnende
equipe het Porsche-duo Vadim
Gitlin/Jeroen Bleekemolen nog
voor laten gaan. Maar al na de
eerste ronde nam het duo met
een Renault RS01 de leiding over
en moesten zij alleen, toen de
weersomstandigheden sterk wisselden, het Radical-duo Rick van
Geffen/Paul Meijer tijdelijk voor
laten gaan. Van Geffen en Meijer
reden te lang door op hun ‘slicks’,
terwijl het merendeel al op regenbanden stond vanwege de natte
baan. Toen de Renault eenmaal de
Radical bij de kladden had, wisten
ze vervolgens de wedstrijd verder
gedecideerd uit te rijden.
Opvallend was ook het optreden
van Zandvoorter Ard Keff. De lange
Zandvoorter die in een BMW E30
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meerdere malen kampioen van
Nederland was in de DNRT, reed
nu ook met een soortgelijke BMW
mee. Heel even leek het avontuur
te stranden na een fikse aanrijding,
maar na vijftig minuten kon de gehavende BMW de baan weer op
een reed Keff ook nog snelle rondetijden. Het was een ‘last minute’
inschrijving. “Toen Mathijs Bakker
mij vroeg of ik zaterdag mee wilde
‘gummen’, hoefde ik niet lang na te
denken”, zei Keff na afloop.
Minstens zo opvallend was het
rijden van de winnaars uit de
Divisie II. De BMW-equipe van
Eric van de Munckhof en Henry
Zumbrink, met een BMW Z4 GTR,
moest starten vanuit de pitstraat.
Dat niets onmogelijk is, bleek na
500 kilometer wel toen het duo

Stichting Vrienden MEE Noordwest-Holland biedt jongeren
als winnaar op het hoogste treetje stonden in de Divisie II met de
bekers en de bloemen.
Het Winter Endurance Kampioenschap kenmerkte zich ook dit
keer door bijzondere combinaties. Niels Langeveld en Ronald
Morien vochten afgelopen jaar
flinke en stevige duels uit in de
Benelux Cup van de Renault Clio,
maar nu reed het tweetal aangevuld met Ronalds zoon Mika, naar
de eerste plaats in de Divisie III
met een Clio. “We gaan voor het
kampioenschap”, klonk het uit de
mond van Langeveld die het afgelopen seizoen uitkwam voor het
Zandvoortse Certainty team van
Dillon Koster. In de Divisie IV waren
Henk Maassen en Robin Vogel met
een VW Golf de winnaars.

in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 30 jaar, die zelf de
financiële mogelijkheden niet hebben om te sporten, dertig sportabonnementen aan. Want sporten is voor iedereen
belangrijk: je blijft fit, leert mensen kennen en je leert om te
gaan met winnen en verliezen.
Middels een geslaagd tennisen netwerkevenement is er een
geldbedrag gerealiseerd om
jongeren te kunnen laten sporten. Er zijn inmiddels al een aantal jongeren gestart met sporten met financiële steun vanuit
het sportfonds, maar er is nog
ruimte voor meer mensen om
een abonnement af te sluiten.

Ben of ken jij iemand die een
financiële bijdrage nodig heeft
om mee te kunnen doen? Neem
dan contact op met Raoul van
der Wel van MEE NoordwestHolland via rvdwel@meenwh.nl
om te bekijken of er de mogelijkheid is om te sponsoren. Er zijn
in totaal nog dertig sportabonnementen te vergeven.
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Basketbal

Handbal

Monsterscore voor The Lions
Een tot het uiterste geconcentreerd herenteam van Lions,
heeft afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal een monsteroverwinning geboekt op de bezoekers van Hillegom
’85. Regelmatige bezoekers van de wedstrijden konden
hun ogen niet geloven, maar na vier keer tien minuten
stond er een recordscore op het bord: 142-50! Niemand
kon zich herinneren dat de 130 gepasseerd werd, laat
staan de 140. Ieder kwart leverde minimaal 32 punten op!

Gaat deze vallen of niet…?

Lions kwam strijdbaar het veld
in. Fel werd er gespeeld maar belangrijker nog: de verdediging zat
potdicht. “We waren tot in de top-

pen van onze tenen gemotiveerd
en dan gebeuren dit soort dingen.
Bij rust stonden we al met 56 punten voor (72-16 normaal gespro-

ken een eindstand, red.). Met nog
anderhalve minuut te gaan in het
derde kwart hadden we de honderd al bereikt”, aldus topscorer
Ron v.d. Meij. Het liep dus als een
trein bij de Zandvoortse heren.
Breaks kwamen perfect uit de verf
en onder het bord heersten V.d.
Meij en Niels Crabbendam. Toch
werden relatief simpele ballen
gemist. Vooral het gemis van een
‘linkerhand’ van een paar spelers
zorgde voor de nodige missers
onder het bord.

Het gaat met de handbaldames van ZSC de goede kant

Uiteraard vroeg de instelling de
nodige kracht maar tot ver in
de wedstrijd was niets van vermoeidheid te bespeuren, Lions
bleef maar gaan. Toen het eigenlijk genoeg was, konden de
Hillegommers iets terug doen
maar hun productie stokte bij 50
punten. Lions was zaterdag absoluut een klasse apart.

Scores ZSC: Romena Daniëls:
9; Noëlle Vos: 5; Laura Koning:
4; Lucia van der Drift en Naomi
Kaspers ieder 2 en Annelot
Kaspers, Maaike Paap en
Martina Balk lieten de doelvrouw ieder één keer de gang
naar het net maken.

Topscores Lions: Ron v.d. Meij (46);
Niels Crabbendam (30); Jaap v.d.
Meij (25); Peter Sterker (17) en
Erwin Kettman (10) waren de heren die in de dubbele cijfers eindigden.

op. Voor de vierde keer op rij werd in de zaalcompetitie
gewonnen en daardoor heeft Zandvoort nog geen puntverlies geleden. VOS/DSG werd op eigen veld in Badhoevedorp met 6-25 opgerold.
ZSC begon slordig aan de wedstrijd. Het tempo lag er laag
en daar moet Zandvoort het
niet van hebben. “We pasten
ons aan het spel van de tegenstander aan in plaats van
ons eigen spel te spelen. Met
de rust stonden we toch met
4-9 voor. Gelukkig was trainer
Joop Boukes er ook die ons
even streng toesprak tijdens
de rust”, weet Martina Balk. De
donderspeech van de trainer
miste zijn werking niet. ZSC
ging sneller spelen waardoor
er veel break outs werden gelopen waaruit ook veel werd
gescoord. Ook verdedigend
hielden de Zandvoortse dames
het goed dicht, mede omdat
de dames van de thuisclub

het ZSC vaak niet heel moeilijk
maakten. Keepster Eline van
Ravensbergen stond weer sterk
te keepen en dat opgeteld bij
de snelle aanvallen zorgde toch
nog voor een forse overwinning: 6-25.

Volgende week speelt ZSC opnieuw uit tegen de dames 3
van Havas in Almere. Die wedstrijd begint om 12.55 uur.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.

Karate

Zilver voor Thomas van der Meijden
De 17-jarige Zandvoorter Thomas van der Meijden heeft bij een groot internationaal
karate toernooi in Leuven (B.) een zilveren medaille gewonnen. Maar liefst 47 deelnemers uit verschillende landen namen in zijn klasse tot 68 kg. deel aan het Belgisch Open
Kampioenschap Karate.

Tweede plaats voor Thomas van der Mije

Achtereenvolgens bond de
Zandvoorter een Ier (5-0), een
Belg (4-0) en een Duitser (3-0)
aan zijn zegekar. In de kwartfinale was een Portugees de

Opnieuw winst voor ZSC

klos (4-3) en in de halve finale
won hij met 3-0 van een andere
Duitser. Pas in de finale, tegen
een Fransman, moest hij met een
klein verschil buigen. Met het

minimale verschil (0-1) moest hij
zijn meerdere erkennen. Namens
de Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd met dit mooie
resultaat.

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor
K. Willemse
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Cense Makelaars
Center Parcs Zandvoort
Circus Zandvoort
De Seniorenvereniging
Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Geerling Banden &
Accu service
Grand café XL
H. Willemse Elektrotechniek
Hot Yoga Studio Daandasana
ICI Paris XL - Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Koene Cleaning Service
Kroon Mode
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Ondernemersvereniging
OVZ
Orbit Restaurant & Lounge
Renew Clinic
Restaurant EVI

Creme Fresh
Mediamarkt
Goedkoopdrank.nl
Shanna’s Shoe
Repair & Leather
Stichting Pluspunt
Zandvoort
Strandpaviljoen Thalassa
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartbegeleiding
Patty Duijn
Uitvaartverzorging Erika
Van der Valk Notariaat
Venavo
VVV Zandvoort
Williams Pub
Zorg Service Zandvoort
Het Pakhuis
Direct Account B.V.
Kaashuis Tromp
SKiP
Café Neuf
Autorijschool Van der Veld
Richard Groente & Fruit
Rob’s kledingkraam
Bakker Bos
Hans Ruardy Poelier
Versslagerij Gerard
van Twillert
Vishandel Jacob Dirk
Ruizendaal
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www.vvvzandvoort.nl
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Tijd
Familiebedrijf
stopt ermee
na 70 jaar

Afscheid

9

Ed Fransen
neemt afscheid
als regisseur

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Werk

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

17

Sport

Werkplaats van
Nieuw Unicum
is vernieuwd

Zandvoortse
Nederlands
kampioen Karate

oplage 9.500 exemplaren

Dierentehuis Kennemerland
wint Vrijwilligersprijs 2015

www.zandvoortsecourant.nl

Studenten duiken in zee
Kwamen studenten uit het Wetenschappelijk Onderwijs en het bedrijfsleven vroeger nog met elkaar in

Voor de 5e keer organiseerde VIP Zandvoort, het Vrijwilligers Informatie Punt, de

contact via sollicitatiebrieven en/of seminars, tegen-

Vrijwilligersprijs. De afgelopen maand kon iedereen zijn stem uitbrengen op een

woordig liggen ze midden in de winter naast elkaar te

van de 4 genomineerde organisaties. Dit jaar waren dat: de vrijwillige brandweer,

dobberen in het koude water van de Noordzee. Afge-

het Zandvoort Museum, de verkeersregelaars en dierentehuis Kennemerland. De

lopen dinsdag werden nabij het NH Hotel op ijskoude

eretitel ging naar laatstgenoemde.

wijze de grenzen van werving en selectie verlegd tijdens de ‘Iceman Talent Experience’.

Duik in de Noordzee o.l.v. ‘Iceman’ Wim Hof

Alle trotse genomineerden voor de VIP Vrijwilligersprijs gingen samen op de foto

De juryleden Rob de Graaf,
Maaike Koper en Gerrie Rutte
voerden met de genomineerden
werkgesprekken om op basis
daarvan tot een keuze te komen.
De jury was zeer onder de indruk
van wat er achter de schermen
bij de organisaties plaats vond
en had grote moeite om er een
uit te kiezen. Maar in combinatie met het stemgedrag van
Zandvoort en de werkgesprekken, heeft de jury uiteindelijk

Studenten in
koude Noordzee

gekozen voor het dierenasiel.
Burgemeester Niek Meijer overhandigde de prijzen en sprak
alle vrijwilligers lovend toe. De
vrijwillige brandweer ontving
de aanmoedigingsprijs. Het
Zandvoorts Museum en de verkeersregelaars vielen buiten de
prijzen maar kregen wel een
mooie bos bloemen.
De grote verscheidenheid aan

Heeft u nog recht op
een GRATIS bril?
vergeet niet om uw zorgvergoeding te besteden
voor eind December!
Graag tot ziens!

‘Voor de Iceman was
het een warm bad’

Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com

werkzaamheden, van hokken
schoonmaken tot nazorg van
dieren die geplaatst zijn, het
aanbod van jongerenklussen en
stageplaatsen, bij dierenentehuis Kennemerland is heel erg
veel mogelijk. De Burgemeester
schonk ook nog aandacht aan de
zorg waarmee het pand wordt
onderhouden op de prachtige
locatie in de duinen.
Aan de muur hingen 8 foto’s van
vrijwilligerswerk in Zandvoort
door de jaren heen. Johan Lagarde
maakte van de 4 genomineerde
organisaties analoog een portret
en zette deze kunstzinnig neer
naast oude foto’s van vrijwilligers
uit de collectie van Rob Bossink.
Deze fotoreportage zal wisselend bij Pluspunt, het Zandvoorts
Museum en in de kamer van de
Burgemeester te zien zijn.
Voor de meest uiteenlopende
en leuke vrijwilligersvacatures
of klussen kun je kijken op www.
VIP-Zanvoort.nl.

Business Talent Network (BTN),
het grootste werving en selectieplatform van Nederland en
België voor hoogopgeleide
topstudenten, stuurde 250
studenten en bestuurders of
vertegenwoordigers van tien
multinationals de Noordzee in
voor een drie minuten lange
duik, onder leiding van ‘Iceman’
Wim Hof.
Het Nederlandse leger was bij-

gesprongen en had een drietal
grote tenten, die dienden als
kleedruimte, op het strand opgebouwd. De Zandvoortse afdeling van het Rode Kruis en de
Zandvoortse Reddingsbrigade
stonden klaar voor eventuele
calamiteiten. Voorafgaande
aan de duik kregen de deelnemers een warming up van de
‘Iceman’.

Vervolg op pagina 3
ZANDVOORT

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

Maandag 14 december
is de gemeente
vanaf 13.00 uur gesloten.
Gemeente Zandvoort
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Jacob van der Werff
-Jaap -

Zandvoort
14 december 1929

Haarlem
25 november 2015
L.J. van der Werff - Koning
Joke en Harry
Ria en Wopke
Willem en Martine
Leuny en Trevor
Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen

De crematie heeft op dinsdag 1 december
plaatsgevonden.

Graag willen wij iedereen bedanken voor
de bloemen, kadootjes, enveloppen
en lieve woordjes die wij mochten
ontvangen bij ons 70 jarig huwelijksfeest.
Speciale dank gaat uit naar het Zandvoorts
Mannenkoor, een verrassing waar
we enorm van hebben genoten.

Waterstanden

Evenementenkalender DECEMBER:
Hollandse avond (live muziek)
Ladyʼs Night / Cocktail Night
Live Muziek
Kinderdisco (13:00uur tot 18:00uur)
Oud & Nieuw feest (DJ-Night)

11
17
18
20
31

Nogmaals dank,
Henk en Henny Rubeling

IEDERE WOENSDAG POOLTOERNOOI!!!

1 december 1965-2015
Een mijlpaal om even bij stil te staan

50 jaar ‘in dienst’
en nog steeds elke dag met
plezier naar je werk, Gefeliciteerd!

Dankbaar zijn wij voor de grote belangstelling na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa en mijn zoon

Pieter MokkenstorM
Piet

Kaarten, bloemen of komst naar de crematie waren voor
ons een grote steun en zullen in herinnering blijven.
Francis

Liesbeth , Peter & Koesma, Martijn

Kinderen

& Anuschka, Senne, Maren & Imke

VOLG ONS OP

DECEMBER
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Wij hebben verloren onze beste vriend,
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Kleinkinderen

Op zaterdag 5 december komen de volgende
onderwerpen aan bod in het radioprogramma
Goedemorgen Zandvoort:

en zijn moeder

10.10 uur Driemaandelijks gesprek met de
burgemeester

Zandvoort, december 2015

10.40 uur Toneelvereniging Wim Hildering/

Hein Schrama en Marc Versteege

11.10 uur Politiek/onder voorbehoud
11.25 uur Jubileum Genootschap Oud Zandvoort/
Paul Olieslagers

11.40 uur 1e trekking OVZ lotenactie/Peter Tromp
en Peter Bluijs

Presentatie: Ben Zonneveld en Don de Grebber

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

85x50 mm

72x50 mm

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
tel.: 023 - 532 60 13

www.troupin.nl

Kerkdiensten - a.s. zondag
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

85x50 mm

RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
Overlijden
09.30
uur pastormelden?
N. Kerssens

Wij
zijn Antonius
24 uur&per
dag
bereikbaar.
RK
Parochie
Paulus
- www.boazparochies.nl
tel.:uur
023
- 532
60 13 www.troupin.nl
10.00
mevr.
M. Holt
Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken - Haltestraat 62B

Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag
en dinsdag
- 17.00 uur. verzorgen
Ongeacht
uw09.00
verzekering
Overige dagen op afspraak.wij de uitvaart zoals u wenst.
Advertentie acquisitie:
Ronald
tel.:
023Arnoldt:
- 532 60 13 www.troupin.nl

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 -72x50
57 156 53mm
• info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk Overlijden melden?
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Zandvoort heeft zich, net als Amsterdam en Den Haag en
een aantal andere gemeenten, aangemeld om deel te nemen aan een landelijke pilot om te komen tot bepaalde
mengvormen tussen horeca en retail. Mengvormen die nu
niet mogelijk zijn maar dat wellicht wel kunnen worden.
Het Zandvoortse Kernteam van
de ondernemersverenigingen
staat achter de aanmelding van
de gemeente. De pilot vindt
plaats tussen 1 januari 2016 en 1
januari 2017. Volgens wethouder
Gerard Kuipers van Economie en
Toerisme is het weer een voorbeeld van de Zandvoortse ambitie om meer regels te kunnen
schrappen.

maximaal 50 gemeenten mogen
meedoen aan deze proef van het
Rijk. Landelijke wetgeving kent
normaal gesproken geen ruimte
om een afweging van bepaalde
mengvormen tussen horeca en
retail op lokaal niveau te kunnen
maken. Met de pilot zijn combinaties van activiteiten die elkaar
aanvullen en versterken nu wel
mogelijk.

Kuipers: “Het pionieren op
dit vlak sluit goed aan bij het
Uitvoeringsconvenant Retail- en
Horecavisie, dat we in juni van
dit jaar sloten met alle ondernemersverenigingen in het dorp.
Consumentenonderzoeken tonen aan dat klanten behoefte
hebben aan een mix van functies
om de beleving te vergroten. Dat
biedt grote kansen voor onze
ondernemers. We zullen dan
ook samen met hen nagaan
hoe deze mondiale trend in onze
badplaats kan uitpakken.”

Gedacht kan worden aan een
chocolaterie die een likeurtje bij
de koffie wil schenken, een café
waar ook kunstwerken of andere artikelen te koop worden
aangeboden of een kledingzaak
die tegen betaling een drankje
schenkt aan zijn klanten.

Zover is het echter nog niet.
het is ‘slechts’ een aanmelding.
Zandvoort moet eerst nog zijn
uiterste best doen bij de nationale selectiecommissie, omdat er

De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) ondersteunt
de deelnemers in de vorm van
het monitoren en faciliteren
van het onderzoek. Het uiteindelijke doel is te komen tot een
onderzoeksrapport met goed
onderbouwde conclusies en
aanbevelingen ten behoeve
van de evaluatie van de landelijke Drank- en Horecawet die in
2017 op de agenda staat.

Hennepkwekerij
Patrijzenstraat
Afgelopen dinsdag heeft de politie onderzoek gedaan in een
pand aan de Patrijzenstraat.
Hier werd een in werking zijnde
hennepkwekerij aangetroffen.
De politie hield een 47-jarige
Haarlemmer en de 63-jarige bewoner van het pand aan.
De inval had voor de verdachten
niet op een beroerder tijdstip
kunnen komen. De hennep die

Hans

werd aangetroffen was juist klaar
om geoogst te worden. Een van
de verdachten was bezig met
het knippen van de henneptoppen. In totaal trof de politie
45 planten aan. Hiervan was al
1016 gram aan toppen binnen
gehaald. De stroomvoorziening
voor de kwekerij liep via zonnepanelen. De politie heeft de
hennep en de benodigde apparatuur in beslag genomen.

Na bijna 70 jaar sluit
restaurant Berkhout de deur

Column

Op 1 december hebben de eigenaars Martha en Theo
Berkhout van restaurant Berkhout aan de Kerkstraat 17
de deur voorgoed gesloten. Het gezellige restaurant,
voorheen lunchroom, was een begrip in het Zandvoortse.
De stijl en de inrichting bleven sinds 1946, op een paar
veranderingen na, authentiek.

Waterput voor de Masaï

Tijdens de autorit staat de radio aan. Het gaat over de klimaattop waar 150 staatshoofden in Parijs praten over een
scherp en bindend akkoord.
Ondertussen gaat het miezeren over in gestaag plenzen.
Er is veel vrachtverkeer op de
weg en de omgeving verandert
in een grijze grauwe wereld.
In combinatie met de wind
wordt het rijden bemoeilijkt.
Tussen de radio-interviews
door is er opeens een bericht.
Er staat een file tussen Muiden
en Almere van 7 kilometer. Wij
kunnen geen andere route nemen want de afslag Afsluitdijk
zijn wij allang gepasseerd. En
ja hoor al snel belanden we in
de file. Met op de rechterzijde
veel vrachtverkeer. Kennelijk
hebben de chauffeurs meer
ervaring met filevorming. Men
zit iets te eten of te drinken.
Daarentegen hebben wij geen
foerage bij ons. Wij sabbelen op
een snoepje dat ergens in een
van de vakjes verstopt lag. De
klimaattop gaat net als de regen gestaag door. Het is of het
weerbeeld buiten al aangeeft
dat wij straks met z’n allen zullen verzuipen. Tenminste als ik
de president van het eilandje
Barbados moet geloven. Het is
geen kwestie meer van ‘eerst
zien dan geloven’. Het is twee
voor twaalf dus tijd om de handen in een te slaan.

De opbrengst van de ‘Iceman
Talent Experience’ komt geheel
ten goede aan de plaatsing van
een waterput in een Masaïdorp in Tanzania. Met deze
nieuwe waterput wordt een
heel dorp voorzien van schoon
drinkwater. Dr. Olekuney, de
minister van de Masaï, nam
na de duik, in aanwezigheid
van burgemeester Niek Meijer,
een cheque van € 40.000 in
ontvangst. De dag werd vervolgens afgesloten met een
netwerkborrel om weer een
beetje op te warmen.

Het markante beeld van de watertoren verschijnt aan de horizon. Wij zijn thuis. In de straat
staan gele borden met de tekst
dat er morgen een evenement in
de straat is. De auto mag je dan
niet parkeren. Het evenement
blijkt een flinke schoonmaakbeurt van de straat te zijn. De
autorit duurde door de file een
uur langer. Onbewust hebben wij meegedaan met de
CO2 uitstoot. Het regent
nog steeds. Straks de verwarming maar hoger!

Familie Berkhout stopt er na 70 jaar mee

Annie Berkhout-Bakkenhoven
(Appeltje), de moeder van Martha
en Theo, begon op 16 april 1946
de Lunchroom Berkhout. In het
pand aan de Kerkstraat hadden
haar voorouders Zwaanenburg
en Bakkenhoven in de periode
van 1900 tot aan de Tweede
Wereld oorlog een melkhandel
en later een melksalon. In het
begin konden de klanten in de
lunchroom terecht voor koffie,
melk, soep en een uitsmijter.
Later werd de kaart uitgebreid
met gerechten uit de Hollandse
keuken.

Martha verwende de altijd zeer
tevreden klanten in het restaurantgedeelte en Theo zwaaide
de scepter in de keuken. Samen
namen ze in 1972 de zaak
van hun moeder over en ze
streefden ernaar om het
originele karakter te bewaren.
Na 34 jaar hard werken is het
voor broer en zus Berkhout tijd
om te gaan genieten van een
nieuwe periode in hun leven.
Aan de nieuwe eigenaar de schone taak om de gezellige sfeer,
mogelijk in een huidig jasje, te
behouden.

Studenten duiken in zee - Vervolg voorpagina
Voorafgaand aan deze ‘verfrissende’ duik namen de deelnemers in het NH Hotel Zandvoort
deel aan diverse aansprekende
workshops en presentaties van
multinationals als Coca-Cola,
Ahold, Accenture en Unilever.

Grenzen verleggen
Organisator BTN strikte voor
de Iceman Talent Experience
niemand minder dan de legendarische Wim Hof, die ooit
bijna twee uur tot aan zijn
kin in een bad ijsblokjes zat,
maar ook zo goed als naakt
de Kilimanjaro beklom. “Om
meer uit jezelf te kunnen halen, moet je grenzen verleggen.
Jong en hoogopgeleid talent
werd vandaag uitgedaagd
hun geest te gebruiken om
meer kracht uit zichzelf te ha-

… was het een gezellig weekend in het Hoge Noorden.
Twee verjaardagen in een klap
vieren: dat schiet op. En dan
maandag weer terug naar huis.
Er staat een flinke storm en als
wij vertrekken begint het te
miezeren. Nog even langs mijn
favoriete winkel Action waar altijd zulke leuke hebbedingetjes
te koop zijn. Eigenlijk zou zo’n
winkel in Zandvoort ook op het
verlanglijstje moeten staan.

len. Tevens maakten zij kennis
met het Nederlandse bedrijfsleven. Werving en selectie anno
2015!”, vertelt Oscar Bieleveld,
directeur van BTN.

Nel Kerkman

Pilot horeca en retail
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Evenementenagenda
❄ DECEMBER ❅ DECEMBER ❆
Op donderdag 3 december
vanaf 09.30 uur
starten wij met de

OPRUIMING
o.a. Gabor
G. Star
V. Bommel

DECEMBER
6 Zandvoort Lacht - Stand up comedy in Amsterdam
Beach Hotel, aanvang 20.00 uur

11 Hollandse avond - Live muziek met o.a. Yves Berendse
in Williams Pub, Haltestraat

12 IJsbaan Zandvoort - Start van 3 weken ijspret op
het Raadhuisplein (t/m 3 januari)

13 Jazz in Zandvoort met Simon Rigter - Theater de
Krocht, aanvang 14.30 uur

17 Ladies night / Cocktail night - Williams Pub,
Haltestraat

19 Kerstbal - Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur
20 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

BROSSOIS
Kerkstraat 30 • 2042 JG Zandvoort
Tel. 5712106 • www.brossois.nl

Vaste bezorg(st)er
gezocht

ADVERTEREN
IN DE
ZANDVOORTSE
COURANT
TIJDENS DE
FEESTWEKEN
DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE VERDWENEN SCHOENTJES
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en
donderdag) de brievenbus van de buren wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te
bezorgen. Ook ben je ﬂexibel, je denkt graag mee, je
respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat
je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)
ZA/ZO OM 15.30 UUR ➔ LAATSTE WEEK

ZA OM 13.30 UUR

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)

WO OM 15.30 UUR ➔ PREMIÈRE!

SPECTRE

DUMMIE DE MUMMIE 2

DE CONTROVERSIËLE FILMER

HOLLAND
NATUUR
IN DE
Informeer
naar
deDELTA
➔ 1 DECEMBER

DUMMIEKERSTACTIE:
DE MUMMIE 2
➔ VANAF 9 DECEMBER

MANNENHARTEN
Ronald
Arnoldt: 06-2125 8459
➔ LADIES NIGHT
Ingrid Muller: 06-2453 0167

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

•

Balanceren

www.autobedrijfzandvoort.nl

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

Bel nu voor informatie

VOOR DIESEL EN BENZINE!

of een afspraak…
Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

4

DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE VERDWENEN SCHOENTJES

WO OM 15.30 U.

SPECTRE

DO/ZO/MA/DI OM 20.00 U.
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 U.

WO OM 19.30 UUR

• De bezorger krijgt een ﬁetstas gratis in bruikleen
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging
op maandag

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Bioscoopprogramma
3 december t/m 9 december

ZO/WO OM 13.30 UUR
ZA/ZO OM 15.30 UUR

FILMCLUB:
PASOLINI DE LAATSTE DAGEN VAN

Leuke verdiensten!

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

Circus Zandvoort

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)
DO/ZO/MA/DI OM 20.00 UUR
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan!
Bel nu: 06-1139 1478 of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

LADIES NIGHT ➔ 17 DEC
MANNENHARTEN 2
DO OM 19.30 U.

FILMCLUB: DURAK (THE FOOL)
LOODGIETER VECHT TEGEN BUREAUCRATIE
WO OM 19.30 UUR
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

LOODGIETERSBEDRIJF - SANITAIR - DAKBEDEKKING

TEL. 023-5252930

Winteraanbiedingen!
Leveren en monteren van een
Vaillant ecoTEC plus VHR 35-38/5-5 CW5+
inclusief Vaillant Calormatic klokthermostaat
€ 1.750,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van
Vaillant € 100,- retour)
Leveren en monteren van een
Remeha Tzerra CW4+
inclusief I-Sense klokthermostaat
€ 1.445,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van
Remeha € 75,- retour)
Tevens zijn wij gespecialiseerd in onderhoud
van cv-ketels en dak-werkzaamheden.
Ook werken wij met all-in contracten, deze
worden op maat gemaakt.
www.loodgietervanbaakbloemendaal.nl

 023-5730962
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Huldiging jeugdkampioenen door
Sportraad was een groot feest
Vorige week donderdag was de raadzaal van het raadhuis tot de laatste centimeter gevuld
met jeugdige sportkampioenen en hun aanhang. Zo druk is het er nooit als de plaatselijke
politici vergaderen.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl
(of bel 5732752)

Feestmarkt afgeblazen
De Feestmarkt die afgelopen
zondag in het centrum zou
worden gehouden, is niet
doorgegaan. De harde wind
en de vooruitzichten van het
KNMI, er werd ‘code oranje’
afgegeven, deden de organisatie besluiten de markt af
te gelasten.

Oliebollen!

Ongekende drukte in de raadzaal

Het kampioenenbal was als
vanouds georganiseerd door
de Sportraad Zandvoort en
wordt door de sporters gewaardeerd als een prachtig eerbetoon. Wethouder Bluijs was
aanwezig om alle kampioenen
persoonlijk te feliciteren en te
verblijden met een goodiebag
vol cadeautjes, geschonken
door een groot aantal winkeliers.
De sporthelden werden op
een groot beeldscherm voorgesteld door voorzitter John
Lemmens van de Sportraad
Zandvoort. Iedereen kwam
aan bod: de voetbalkampioenen van SV Zandvoort (F1, F3,
D2 en E3), de meisjes D1 en C3
alsmede de jongens D1 van de
Zandvoortsche Hockeyclub en
de kampioenen van Tennisclub
Zandvoort. Verder werd een
aantal jeugdige talenten in het

op het Badhuisplein. Een
keur aan artiesten zal acte
de présence geven. Master
of Ceremony is Said el
Hassnaoui, ook wel bekend
als WestSaid. Hij is een vast
lid van de Comedy Explosion,
winnaar van de Comedy Slam
2014 en organisator van
meerdere comedy-avonden.
De avond wordt georganiseerd met als ondertitel
‘Zandvoort lacht’. De avond
begint om 20.00 uur en de
entree bedraagt slechts
€ 6. De stand-up comedians
zullen u een onvergetelijke
avond bezorgen.

DTM Zandvoort 2016
zonnetje gezet, zoals de judokampioenen Ayoub El Gourari
en Kaylie Nuijten, twee jeugdige voetbaltalenten Roy Castien
en Youri Regeer die nu allebei
bij ADO Den Haag spelen, alsmede voetbalkeepster Kelly
Steen, die het doel verdedigt
van de dames van Telstar.

Toptalenten
Zandvoort heeft ook een aantal
jeugdige toptalenten die zich bij
andere, vaak individuele sporten onderscheiden. Britt Wortel,
een ijshockeytopper die in het
eerste van Geleen speelt, de
badminton-talenten broer en
zus Wessel en Imke van der Aar,
paardrijtalent Wendy Moore,
karatekampioen Thomas van
der Meijden, tenniskampioene
Melissa Boyden, skikampioene
Puck Veeze, kunstschaatser
Michel Tsiba, tophonkballer
Nick Keur, pétanque-topper

Mauro Saunier en voetbalkeeper Joel Drommel, die het doel
verdedigt van FC Twente. Deze
toppers waren voor de kampioenenhuldiging uitgenodigd
door restaurant EVI om daar te
worden verwend met een overheerlijk diner. Helaas konden
Nick Keur en Joel Drommel daar
vanwege sportieve verplichtingen niet bij zijn, al vonden
ze het heel jammer. Omdat ze
het Sportgala voor geen geld
wilden missen had Britt Wortel
een middagtraining verruild
voor een vroege ochtendtraining, waardoor ze na een lange
autorit uit Limburg nog net op
tijd in Zandvoort was voor het
etentje. Klasse! Na anderhalf
uur werd de huldiging in het
raadhuis afgesloten met een
warme oliebol, als vanouds geschonken door Harrie ‘Oliebol’
Faase.

Donderdag 26 november
heeft Harry Faase van de
Oliebollenkraam op het
Raadhuisplein heel Huis in
de Duinen getrakteerd op
een heerlijke oliebol. De
bewoners en de medewerkers lieten het zich goed
smaken en danken Harry
heel hartelijk voor de gulle,
smaakvolle gift.

Shanna’s geeft nieuwste single weg
Ondernemer van het Jaar
Marco de Goede, van Shanna’s
Shoerepair & Leatherwear op
de Grote Krocht, geeft komende zaterdag de nieuwste single van Yves Berende
weg. U krijgt de single
‘Droomvrouw’ van de razend
populaire Zandvoortse zanger cadeau bij schoenreparaties van minimaal € 10. Als u
de single ook nog eens door
Berendse gesigneerd wilt
hebben, moet u zaterdag tussen 14.00 en 15.00 uur in de
schoenmakerij uw schoenen
ter reparatie aanbieden. Dan
is Yves aanwezig voor een signeersessie.

Stand-up comedians
Komende zondag, 6 december vindt er weer een Open
Mic avond met stand-up
comedians plaats in eb &
vloed, het restaurant van
het Amsterdam Beach Hotel

Opnieuw is Zandvoort een
van de ‘etappeplaatsen’ richting het kampioenschap. Op
Circuit Park Zandvoort gaan
de brullende bolides in het
weekend van 15 tot en met
17 juli weer van start voor
een van de drie races buiten
de Bondsrepubliek. Het kampioenschap wordt in 9 races,
drie daarvan zijn in het buitenland, afgewerkt.

Vluchtelingen
De commissie Bestuur en
Middelen en de commissie Samenleving vergaderen vanavond, donderdag
3 december, over de vluchtelingenproblematiek. De
tien regiogemeenten waar
Zandvoort bij hoort moeten
in de tweede helft van 2015
469 statushouders huisvesten. Naar verwachting zal het
aantal te huisvesten statushouders in 2016 aanzienlijk
hoger liggen dan de nu bekende taakstellingen. Na de
goed verlopen crisisopvang
is dit een volgende uitdaging
voor Zandvoort.

De toptalenten kregen een diner aangeboden bij restaurant EVI
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LET OP
ALLEEN VRIJDAG
4 DECEMBER 2015

“Williams Hollandse avond”
met LIVE muziek van eigen bodem o.a.

YVES BERENDSE
Vrijdag 11 december 2015
Entree: € 5,00 voorverkoop - € 7,50 aan de deur

2 +1
*

Haltestraat 55
Zandvoort

DE GOEDKOOPSTE
IS GRATIS

*Enkel geldig voor individuele verpakkingen.
Geldig
van 26.11
tot 13.12.2015
met uitzondering
Geldig
van 26.11
tot 13.12.2015
met uitzondering
van de series Romance en EverNew.

Haltestraat 44 te Zandvoort

Geopend
dinsdag t/m zaterdag

RESERVED FOR DEALER INFO

mmx

20% korting op alle lederwaren
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00
za 9:00-17:00

DECEMBER

ITALIAN RESTAURANT

FEESTMAAND
hulpsinterklazen &

05-12 zwarte pieten after party

12-12

LIVE MUSIC

CRUSH giga coverband

bouwvakkersborrel

18-12 met spare rib night

Originele Italiaanse keuken,
pasta, vlees, vis en natuurlijk onze
overheerlijke pizza.
Wij heten u van harte welkom bij
MMX!
Dit jaar is MMX een van de genomineerden
voor Onderneming van het jaar 2015.
Haltestraat

13 Zandvoort T: 023 57 17 523

1e kerstdag - zes gangen

25-12 surprise kerstdiner

2e kerstdag - 70/80 jaren party
26-12 video wall met orginele clips
+

MET OUD & NIEUW ZIJN WE
VANAF O.OO UUR GEOPEND
Haltestraat 46 | Zandvoort aan Zee

Kerst in XL
LEUKE BIJBAAN ZOEKT
ENTHOUSIASTE STUDENTEN
Werkervaring opdoen naast je studie en extra geld verdienen?
Albron Center Parcs Park Zandvoort zoekt scholieren / studenten voor
de diverse horeca afdelingen die ons team komen versterken.

Op dit moment zijn wij op zoek naar hulpkrachten voor in de
horeca: keuken, bediening en spoelkeuken.

Kerstavond 24 december
vanaf 17.00 uur à la carte
en specialiteitenkaart.

De avond wordt ingevuld door
live muziek van zanger Dennis
1ste Kerstdag 25 december zijn wij gesloten

Dit ben jij
Een scholier / student van minimaal 16 jaar? Ben jij een bruisende, jonge
enthousiasteling en het type ideale schoonzoon/dochter?
Vind jij het leuk om onze gasten het ultieme vakantiegevoel te geven? En
ben je leergierig en flexibel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Interesse?
Ben jij enthousiast geworden over deze functie?
Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief via
werkenbijzandvoortaanzee@albron.nl of kijk op www.centerparcsjobs.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met
de HR- afdeling via 023-5741182.
6

2de Kerstdag 26 december
vanaf 17.00 uur à la carte
en specialiteitenkaart.

De avond wordt ingevuld door
live muziek van zanger Dennis
Reserveren in grand café XL

Kerkplein 8 of bel even: tel. 5712252
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Veel animo voor De Verbeelding
Al een half jaar wordt ‘De Verbeelding’ actief in Zandvoort uitgevoerd. Het is het Zandvoortse antwoord op de
invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 (Wmo) en de Participatiewet. Maar niet iedereen is
bekend met het project en daarom wordt het tijd om eens
nader kennis te maken.

HBO-opleiding voetreflextherapie. Ik zou daar graag als zelfstandig ondernemer mijn geld
mee willen verdienen. Gelukkig
heb ik genoeg vechtlust”, vertelt
een van de kandidaten. Ook bij
het Pakhuis is een kandidaat aan
het werk. Zij vertelt: “In het begin was ik best zenuwachtig. Ik
had al een paar jaar niet gewerkt
en zat veel alleen thuis met mijn
dochtertje. Gelukkig stelden de
andere vrijwilligers mij op mijn
gemak. Ik ben blij dat ik in deze
kringloopwinkel kon beginnen.”

IJzerhandel Zantvoort krijgt
een moderne uitstraling
De in 1971 opgerichte IJzerhandel Zantvoort krijgt een
nieuwe en moderne uitstraling. Eigenaar Ron Zantvoort
is, in samenwerking met zijn inkooporganisatie, tot de
slotsom gekomen dat zijn bedrijf daardoor meer in de
‘picture’ van zijn (potentiële) klanten gaat komen. Ook
gaat hij, net als vorig jaar, weer kerstbomen verkopen.

Toekomstplannen

Fietswerkplaats van De Verbeelding

door Nel Kerkman

De Verbeelding is een netwerkorganisatie die bestaat
uit lokale organisaties, ondernemers, zorgaanbieders
en opleiders. Samen helpen
zij Zandvoorters, die onder
de Wmo, Participatiewet of
Jeugdwet vallen, aan passend
werk in Zandvoort. Het werk kan
variëren van arbeidsmatige dagbesteding, (on)betaald werk op
het gebied van werken en leren
maar ook een stageplek of een
werkervaringsplek. Vanuit de organisatie wordt daarbij begeleiding aangeboden.

Onder begeleiding
Op dit moment zijn er 9 kandidaten via De Verbeelding arbeidsmatig aan het werk. Een
aantal kandidaten valt onder
de Wet Werk Bijstand (WWB)
regeling, 1 kandidaat heeft een
Wmo indicatie en 2 kandidaten

hebben een WWB uitkering en
werken bij De Verbeelding op
basis van vrijwilligerswerk. De
Verbeelding nodigt continu
Zandvoorters uit voor een gesprek. De selectie van de kandidaten gaat in nauw overleg
met de klantmanagers van het
Werkplein maar men kan zich
ook zelf aanmelden. De kandidaten worden begeleid door
een ‘jobcoach’ die hen helpt
om zich weer nuttig te maken
in de maatschappij, want iedereen heeft kwaliteiten maar soms
heb je gewoon een duwtje in de
rug nodig.

Weer aan de slag
Via De Verbeelding werkt sinds
kort ook een kandidaat bij de bibliotheek, zij ruimt onder meer
boeken op. “Focussen op letters, kijken en goed indelen is
vermoeiend voor mij maar het
is fijn dat het nu iets beter lukt.
Op het moment volg ik ook de

Projectleider van De Verbeelding, Marie-José Driessen,
vertelt in een gesprek: “De
Verbeelding wordt nog verder
doorontwikkeld. Er is vanuit de
provincie een nieuwe subsidie
toegekend om in 2016 een
buurtbedrijf te ontwikkelen.
Dat is een leuke nieuwe uitdaging voor de organisatie die wij
weer samen met alle partijen
in Zandvoort gaan oppakken.
Verder gaan wij in 2016 hopelijk
verhuizen naar de Blauwe Tram
in het LDC. In samenspraak met
de leden van de projectgroep
en andere Zandvoortse partijen, zoals Pluspunt en Loket
Zandvoort, is er een aanzet
voor een integraal plan voor
de Blauwe Tram geschreven.
Omdat het gebouw zeer centraal ligt, zijn daar veel mogelijkheden. Vanaf het begin werken
er enthousiaste organisaties en
ondernemers mee. Maar hoe
meer werkgevers aan dit project
meedoen, hoe meer kansen het
biedt om kandidaten te plaatsen. Wij zijn altijd op zoek naar
organisaties en ondernemers.”
Dus heeft u belangstelling en/
of kunt u een werk- of stageplek
aanbieden? Neem dan contact
op met info@verbeelding-zandvoort.nl of kijk voor meer informatie op www.deverbeeldingzandvoort.nl.

Verenigingen kunnen zich tijdens de
nieuwjaarsreceptie 2016 presenteren
Vlak na de komende jaarwisseling wordt voor de vijfde
keer op rij een Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze gezamenlijke receptie, waarvoor alle Zandvoorters worden uitgenodigd, vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 in het jaarrond strandpaviljoen Club Nautique.
Alle verenigingen, zowel sportief als cultureel en maatschappelijk, die aan willen sluiten zijn
van harte welkom en kunnen
zich aanmelden via nieuwjaarsreceptie@zandvoort.nl. Net als
voorgaande jaren wordt aan

de deelnemende organisaties een geringe bijdrage van
€ 150 gevraagd. Hiervoor krijgen zij een eigen ‘tafel’ waar
zij zichzelf kunnen presenteren aan de aanwezigen. Meer
informatie is op te vragen via

het genoemde mailadres.
Het idee van een grote, gezamenlijke nieuwjaarsreceptie is
ontstaan omdat bleek dat veel
recepties ieder jaar op dezelfde
dag dan wel in hetzelfde weekend plaatsvonden en dat die
werden bezocht door veelal
dezelfde mensen. Deze huidige
vorm is zeer succesvol gebleken
en wordt komend jaar al voor
de vijfde keer met veel enthousiasme georganiseerd.

Vernieuwd uiterlijk voor Zantvoort IJzerhandel

Ron Zantvoort vertelt: “Ik had
het met een kennis vorig jaar
over het mogelijk verkopen van
verse kerstbomen. We waren
toen Ondernemer van het Jaar
geworden en wilden dit aan
onze klanten tonen. Ik vond het
wel een leuk idee maar wilde er
ook een actie aan verbinden.
We hebben toen bedacht om
bij de aankoop van een boom,
de klant een tegoedbon van
IJzerhandel Zantvoort te geven.
Daardoor kreeg de klant een
ruime korting op een boom.
Dit gaan we dit jaar weer doen
alleen heb ik nu het dubbele
aantal bomen ingekocht, voor
een mooie prijs. Vorig jaar was
de voorraad in een mum van
tijd uitverkocht.” De bomen zijn
maandag gekapt en woensdag
in Zandvoort afgeleverd. Verser
kan dus niet! De verkoop start
op zondag 6 december om
10.00 uur.

Ron Zantvoort heeft de naam
van zijn bedrijf aangepast.
IJzerhandel Zantvoort wordt
Zantvoort IJzerhandel. Verder
zijn de kleuren van het pand aangepast en komen er nieuwe luiken en vlaggen, die het pand een
moderne uitstraling geven. Het
wat oubollige logo, met het timmermannetje, is ook aangepakt.
“De winkel en onze bestelauto’s
krijgen allemaal nieuwe belettering en het nieuwe logo, dat refereert aan de verkooporganisatie”,
zegt hij met glimmende ogen.
Tegelijkertijd vraagt Zantvoort
aandacht voor de nieuwe webshop, waar men uit een zeer
ruim assortiment kan bestellen.
“Vandaag besteld is morgen
afgeleverd, daar zorgt mijn inkooporganisatie voor.” Zantvoort
IJzerhandel is klaar voor een
mooie toekomst in een snel veranderende wereld.

Pia heeft een nestje kittens gehad. Die zijn inmiddels allemaal uitgevlogen en nu is Pia op zoek naar haar eigen warme mand. Toen ze in het
asiel kwam, zag ze er vrij slecht uit. Inmiddels is ze helemaal opgeknapt
en klaar voor een nieuwe start. Ze is lief, maar laat het wel weten wanneer
ze iets niet wil. Pia zoekt een plek waar ze op den duur naar buiten kan.
Wilt u deze lieverd een fijn huis geven? Kom dan snel eens langs om
kennis met haar te maken.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, tel. 5713888.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
www.dierentehuiskennemerland.nl.
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BEDRIJVENGIDS pagina
NIEUW bij Daandasana yoga
STRESS RELEASE YOGA
Het is een mooie instap les voor
o.a. beginnende yogi’s of herstel
van blessure of ziekte.
Tevens ontvang je tot € 100 KORTING op het abonnement! *
* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

www.daandasanayoga.nl

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

ROUGE van het HUIS

* verleidelijk zacht EN met veel smaak!

NU 100 gram van 2,19 voor maar 1,49

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Sinterklaastoneel bijzonder goed
ontvangen door kinderen en volwassenen
Het toneelstuk van het Sinterklaastoneel, ‘Het feest gered dankzij oma Jet’, geschreven door Marc Versteege, is
vrijdagavond in theater De Krocht bijzonder goed ontvangen. Een volle zaal genoot van de setting van het stuk,
met een schitterend decor dat duidde op het centrum van
Zandvoort, en van de woord- en acteergrappen van de
onderwijzers.

De cast van het Sinterklaastoneel

Regisseur Ed Fransen had zelf het
decor ontworpen, dat door medewerkers van het Sinterklaastoneel
prachtig was gemaakt. Een pleintje in een dorp waaruit overduidelijk bleek dat het stuk zich
in Zandvoort afspeelde: café
Koper, Rabobank, reclames van
de HEMA en snackbar Het Plein
en een bakker beeldden dat uit.
Na de generale repetitie
maakte Ed Fransen bekend
dat hij er, na meer dan 40 jaar

Sinterklaastoneel, mee stopt. “Ik
ben op een leeftijd gekomen dat
ik niet meer een week lang wakker
wil liggen voor een stuk”, zei hij.
Fransen heeft, in diverse hoedanigheden, de Sinterklaasviering
in onze gemeente kleur gegeven.
Het stuk was duidelijk een modern stuk, althans, er kwamen
iPhones en pc’s aan te pas. Aan
de andere kant was er ook de
‘tijdmachine’ waarmee hoofdpersoon Bregje, prachtig uitge-

beeld door Wendy Jacobs, honderd jaar in de tijd terug ging. De
jeugd van tegenwoordig (Mandy
Sibrandi, Olga Prins, Gerard van
Diemen) verveelde zich, samen
met Bregje, bijna te pletter en
kwam op het idee dat er een
groot feest zou moeten komen.
Bregje had van haar oma Jet gehoord dat er een feestrekening bij
de bank was waar zij geld op had
gestort. Bankdirecteur Piek (Lucas
Stijnman) echter constateerde
dat er helemaal geen ‘feestrekening’ bestaat. Bregje ging
honderd jaar terug in de tijd en
kwam, via allerlei avonturen die
ze samen met de jonge Jet (Thea
v.d. Woerd) beleefde, erachter dat
het geen ‘feestrekening’ maar een
‘festiviteitenrekening’ was. Terug
in de huidige tijd bleek daar inderdaad een klein kapitaal op
te staan, waar de burgemeester
(Maaike Cappel) wel een feestje
van kon bouwen!
Dat was de opzet van het stuk,
maar vrijdagavond, voor de volwassenen, kwamen er toch nog
een aantal prachtige wendingen
naar voren die Versteege deden
besluiten om zijn al uitgegeven toneelstuk hier en daar aan
te passen. Leuk en volwaardig
Sinterklaastoneel dat met veel
plezier werd gespeeld door de
leraren en ontvangen door het
publiek.

Dagbesteding ‘De Werkplaats’ van
Nieuw Unicum is vernieuwd
De Werkplaats in Nieuw Noord is een dagbestedingsactiviteit van Nieuw Unicum. Onlangs is de locatie vernieuwd
met een overzichtelijke indeling zodat de cliënten meer
ruimte hebben om hun dagbesteding uit te oefenen.

Nieuw Noord zijn deze activiteitenprojecten uitgegroeid tot bedrijfjes waar onder begeleiding
van professionele vakbekwame
medewerkers en met hulp van
vrijwilligers mooie attributen
worden vervaardigd.
Voor speciale opdrachten, zoals kasten, bedden, stoelen en
ook andere wensen kunt in de
Werkplaats terecht. De afmetingen voor de binnen- en/of buitenmeubels zijn bespreekbaar
en zijn meestal binnen een week
te realiseren zodat men niet lang
hoeft te wachten. Ook kunt u de
meubels met ‘white was’ laten
behandelen.

Cedrick is actief bezig in de werkplaats

door Nel Kerkman

De Werkplaats is sinds oktober
2008 gevestigd aan de Kamerling
Onnesstraat 5 in Nieuw Noord
waar, onder begeleiding van
twee vakkrachten en een vrijwil-

liger, de mooiste steigerhouten
meubels voor binnen en buiten
gemaakt worden. Per dagdeel
zijn, verspreid over de week, 54
cliënten met een lichamelijke
beperking in de Werkplaats aanwezig. Net zoals ‘Het Winkeltje’ in

Voor de kerst worden houten
kerstboompjes, kerststerren
en andere leuke kerstartikelen
gemaakt. Dus heeft u speciale
wensen, ga gerust eens langs.
Openingstijden van de houtwerkplaats zijn maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.
Tel. 5713173.

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Vooral rond zondag weer
regen en wind
Wisselvalligheid troef blijft het motto voor het weerbeeld tot medio komende week. En het blijft uitermate
zacht ook met zo nu en dan maximale temperaturen
in de dubbele cijfers op Zandvoort. De wind blijft nog
zeker ruim een week meest matig uit de bekende zuidwesthoek waaien.
Na de maandagse en dinsdagse
regen waren de woensdag en
donderdag de betere weerdagen. Nagenoeg droog bleef het
met af en toe wat zon ook, maar
uitbundig zonnig was het niet
echt. Een hogedrukgebied bij
Frankrijk straalde wat uit richting de Benelux en daardoor
verbeterde het wat. Dit hoog
is uiteraard geen blijvertje en
op vrijdag regent het alweer in
West-Nederland.
Op de zaterdag kan best weer
een dagdeel zo goed als droog
verlopen, maar de zondag
geeft dan weer regen. Vooral
die zondag zal nat verlopen in
Zuid-Kennemerland met andermaal een flinke plas water.
Het is klassiek weer om een
aantal sinterklaassurprises te
maken voor diegenen die dat
leuk vinden.
Op maandag zal het waarschijnlijk weer een groot dagdeel droog zijn alvorens het
op dinsdag regent. Daarna zou
het enige tijd stabieler kunnen
worden onder invloed van een
hogedrukgebied richting onze
omgeving, dat later doortrekt
naar Oost-Europa. De atmosfeer kan dan beduidend stabie-

ler gaan ogen en het blijft voor
de verandering eens langer dan
twee dagen geheel droog. Ook
koelt het dan af.
Mocht dat hoog zich nabij
Nederland installeren komt er
een periode met weinig wind
en mistkansen. De dagmaxima
leveren dan in en komen uit
op hooguit 6-7 graden, terwijl
de nachten koeler worden. Als
we nog iets verder vooruitblikken en de huidige lijn van
het Amerikaanse weermodel
volgen, zien we rond of vanaf
half december toch een wat
serieuzere uitbraak van flink
koude poollucht richting de
Noordzeeregio.
Mocht dit scenario er daadwerkelijk gestalte krijgen, komen
we in een aantal flinke winterse buien terecht met natte
sneeuw die zelfs zou kunnen
blijven liggen. Dit is nou typisch
zo’n plaatje dat bij een dynamische winter hoort; die sterke
afwisselingen tussen zachte en
koudere lucht.
Meer weerinfo is er eventueel
nog via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

11o

11o

13o

13o

Min

9o

10o

9o

11o

Zon

40%

20%

35%

25%

Neerslag 20%

90%

65%

90%

Wind

zzw. 5

zw. 4-5 zzw. 6-7 zw. 6-7
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Zandkorrels
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
...................................................
Mijn naam is Isabel,
ik ben 15 jaar en zoek
een oppas adres.
Ik heb ervaring met
kinderen opgedaan
op de kinderopvang
waar ik nu al een
tijdje stage loop.
Heeft u interesse?
Mail dan naar
sandraolijerhoek@
gmail.com
of bel 023-5583055
...................................................
ZFM Radio
“Het Laatste Uur”,
gesprek met
ds. Teunard
van der Linden,
predikant bij de PKN
in Zandvoort over zijn
boek “Joods Zandvoort”.
Zondag en maandagavond om 23.00 uur
...................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920

Garages te huur met
elektra. Vanaf € 130,-.
Locatie: Trompstraat.
Tel. 06-28640654
...................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na de
1e behandeling (20-30
min.) met onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
...................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
...................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
...................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
...................................................
Bestel op tijd uw
saladeschotel voor
de feestdagen.
Keuze uit: rundvlees-, huzaren-,
tonijn- of zalmsalade.
Opgemaakt met
uitsluitend verse
ingrediënten en
stokbrood altijd gratis.
Voor meer info:
tel. 023-7433706.
Sheila’s,
Haltestraat 32A.
info@sheilasbroodjes.nl
...................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee
of op
www.amsterdamaanzee.
amsterdam
en blijf op de hoogte
...................................................

KlussenRenovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk, badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Professioneel schilder.
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
...................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................
Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 155 per maand
06-53256274
...................................................

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274
...................................................
Krua Surin
Thaifood Catering
Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise
Hapjes en maaltijden
Kleine maaltijd v.a 6,Spareribs met rijst 7,50
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?
Catering
Hapjes + maaltijden
14,- tot 16,- p/pers.
www.kruasurin.com
....................................................
Te koop aangeboden:
ruime garage,
Fenemaplein
ca. 5-6m. met licht.
Tel. 06-53892679

Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee
of op
www.amsterdamaanzee.
amsterdam
en blijf op de hoogte
...................................................
GARNALENNETTEN
(krootjes)
Handgemaakte
duwnetten in
div. breedtes.
info: www.garnalennet.nl
T. 023 5716520
M. 06 40458900
...................................................
Te huur
Parkeerplek in centrum
per 15 december
06-10210499
...................................................
Garage-verkoop
Zat. 12 december
kerstcadeautjesjacht?
Vrijmarktprijzen
Garages ‘De Schelp’
10-16 uur
...................................................
Verhuren?
Wij verzorgen:
de reserveringen,
in- en uitcheck,
schoonmaak,
plaatsen en foto’s
op internet,
reinigen wasgoed,
interieuradvies,
schilder- en onderhoudswerkzaamheden.
Meer info: Beautyfull
Home Rentals
06-43004411
ubos@planet.nl

Poelier
Hans Ruardy
Uw specialist in wild.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw voeten
en die gespecialiseerd is
in het verwijderen van
pijnlijke likdoorns, eeltpitten en/of ingegroeide
nagels gaat u naar
Pedicure Carla
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O.a. vers verkrijgbaar:
• Hele hazen • hazenbouten • hazenruggen
• wild konijn • wilde eend
• wilde eendenborstfilet
• struisvogelbiefstuk • hertenhaasbiefstuk
• hertensucade etc.
Iedere woensdag op de weekmarkt

Sinterklaas avond
gezellig in huis!!
Met mooie bloemen
van Bluijs…
ps ook gezellige sfeerkadootjes
Specialist voor al uw bloemwerken.

Zandvoort aan Zee,
ook in de winter genoeg te doen!
Parkeer goedkoper in dit seizoen.
Kom tussen 1 november en 1 maart naar Zandvoort aan Zee
en betaal op de boulevard en in het centrum slechts € 0,50 per uur.

Zandvoort aan Zee
€ 0,50 per uur

Bezoek
Zandvoort aan Zee!
December

Januari

12 – 3/1 WINTERWONDERLAND-maand
12 – 3/1 IJsbaan Winterpret
12
Kerstfair aan Zee (kleine Kerstmarkt)
19
Sprookjeswandeling
20
Kerstconcert
24
Openlucht Samenzang
25-26 Kerst aan Zee
31
Oudjaarsavond aan Zee
Geniet in het gezellige centrum!

1
2
9
13

Tip:

Neem
hond m ook uw
ee voo
bezoe
r uw
k aan h
e
t str
Tot 15
april m and.
ag
hij hier
l
e
k
ker
vrij ron
drenne
n!

NIEUWJAARSDUIK
Kinderdisco on Ice
Nieuwjaarsrace
Kerstboomverbranding

Kom uitwaaien op het strand!
Februari
14
27
28
29

Valentijnsdag aan Zee
KIDS ADVENTURE WEEK – Stoere Zaterdag
KIDS ADVENTURE WEEK – Sportieve Zondag
KIDS ADVENTURE WEEK – Mooie Maandag

Bezoek de prachtige natuur!

Lever uw parkeerkaart in bij VVV Zandvoort en maak iedere week kans op mooie prijzen!
VVV Zandvoort
Bakkerstraat 2/B
023 - 5737933

marketing@vvvzandvoort.nl
www.vvvzandvoort.nl

MORITZ

IEDERE
DONDERDAG

Food & Drinks

LADIES
NIGHT

Sinds okt
onze nieuwe
Sous-Chef

alle dames
en meisjes

powered by

Thomas
Brune

n
moritz.nl

actieprijs geldig tot en met 28 Februari 2016
niet in combinatie met andere acties

KERST
2016

SPECIAAL VOOR
DE GEZINNEN
Lekker uit eten
en een leuke avond
voor de kinderen?!

KINDEREN

MORITZ

Kerstweekend
25, 26 en 27 dec

All You Can Eat
World Kitchen
Restaurant

11:00 - 16:00

Food & Drinks

actieprijs € 11,50
speciale kinderhoek
met Nintendo Wii

Zeeweg 98
2051 EC Overveen
T. 023 - 573 8010
E. info@restaurantmoritz.nl

actieprijs geldig tot en met 28 Februari 2016
speelhoek op basis van beschikbaarheid van de VIP hoek
niet geldig op feestdagen, meer info op onze website

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is
12

actieprijs
€ 20,00

Kerstbrunch
Kerstdiner
16:00 - 22:30

Reserveer tijdig!
meer informatie op onze website
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In theatrale sfeer is vorige week vrijdag in het Zandvoorts Museum het wintertheater
geopend. Het bestaat uit een expositie vol schilderijen, beelden en andere kunstvormen
die iets met theater te maken hebben, zoals een theatertje dat is ingericht door toneelvereniging Wim Hildering. Je ziet er videobeelden van toneelstukken die deze amateurvereniging ooit op de planken bracht, aangevuld met foto’s uit de oude doos en een
kledingkist vol kostuums, waarmee bezoekers zich mogen verkleden.

Opening van het wintertheater door Anton Pieck | Foto: Rob Bossink

De officiële opening was een
happening, waarbij bekende
kunstenaars uit vroeger tijden
de hoofdrol speelden, onder wie
Anton Pieck en zijn vrouw Jo die
duidelijk terugverlangden naar

de 19e eeuw. Verrassend was dat
bekende figuren uit een schilderij van Frans Hals stapten, zoals
Malle Babbe, de politicus-rokkenjager Jacob van Lennep en
de weduwe Johanna Boski, die

Martijn Schok trok weer
veel publiek naar Thalassa
Afgelopen zondag trok boogiewoogie-pianist Martijn
Schok dermate veel publiek naar café Het Juttertje, in
strandpaviljoen Thalassa, dat de zaal al heel snel te klein

op Elswout woonde en als financieel brein de Nederlandse bank
van Willem I van de ondergang
redde.
Daarna was het nog niet gedaan

met de (kunst)pret, want in het
theatertje brachten de leden van
Wim Hildering een voorproefje
van het stuk dat de toneelvereniging op 11 en 12 december in
theater De Krocht op de planken
brengt. Het stuk is geschreven
door Marc Versteege en bevat
tal van herkenbare Zandvoortse
zaken. Leuk is ook dat op deze
manier museumbezoekers
kennis maken met het lokale
toneel, terwijl bezoekers van de
toneelvoorstellingen voor een
euro naar het museum kunnen.
Wat een wisselwerking!
In de periode van het Wintertheater zijn in het museum tal
van extra activiteiten, zoals komende zondag, 6 december,
vanaf 14.30 uur het museumpodium met Trio Tango Extremo
(entree € 10 incl. koffie, thee en
drankje). Op de woensdagen 9
en 16 december vertelt Marjon
Rekoert vanaf 14.00 uur verhalen
voor 8 tot 80. Zondagmiddag 13
december speelt harpiste Tjarda
van Leiden, zondag 20 december
is het ‘Kleur Bekennen’, een totaalvoorstelling met theater, verhalen, gedichten en muziek. De
woensdagen 23 en 30 december
kunnen kinderen vanaf 14.00 uur
genieten van de voorstelling ‘Job’.
De kosten voor de voorstellingen
(behalve het Museumpodium
op zondag) zijn inbegrepen in
de toegang tot het museum.
De Wintertheater-expositie
duurt tot en met 10 januari
2016. Meer informatie vindt u op
www.zandvoortsmuseum.nl.

Hildering speelt klucht
Vrijdag 11 en zaterdag 12 december brengt de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering een toneelstuk
met een Zandvoorts tintje. Onder de artistieke leiding
van Marc Versteege zullen de spelers ‘De mense kenne

was. Het werd een memorabele middag op het Zand-

niet meer lache’ ten tonele brengen in Theater de Krocht.

voortse strand.

Bijzonder dit jaar is dat de regisseur ook de schrijver is. Het is dan
ook een dubbele primeur, want
het is de eerste keer dat Marc
voor Hildering regisseert. In het
voorjaar is het weer de beurt aan
Kick Boomgaard. Op deze manier
wil de vereniging de continuïteit
waarborgen en niet afhankelijk
zijn van één regisseur. Zo ook is dat
dit jaar met de souffleuse Mirjam
Borstel. Zij zal de komende jaren
afwisselend met Sylvia Holsteijn
de spelers hun tekst toefluisteren
vanuit het legendarische souffleurshok. Kortom, genoeg mooie
ontwikkelingen om de toneelvereniging nog lang op de planken
te zien de komende jaren.

Niet zo verwonderlijk want
Schok behoort tot de wereldtop. Zijn vingers teisteren echt
de toetsen in een sneltreinvaart
en gesteund door zijn medemusici ontstond er zondag een
geweldige sfeer die tot dansen
uitnodigde.
Hij had de steun van een van
de meest swingende bands
binnen de internationale jazz-,
boogiewoogie- en blues scene.
Greta Holtrop vormde de perfecte vocale aanvulling op
het swingende pianospel van
Schok. Amsterdammer Rinus

Groeneveld (tenorsaxofoon)
is al jaren een van Nederlands
meest vooraanstaande tenorsaxofonisten en heeft veel in
Zandvoort gespeeld. Met zijn
herkenbare speelstijl zorgt hij
voor een unieke mix tussen diverse muziekstijlen. De steun van
de ritmesectie met bassist Hans
Ruigrok en drummer Menno
Veenendaal maakte dat de
rest van het combo swingend
kon spelen. Een geweldige
middag waar heel veel fans,
zelfs uit Rotterdam en Utrecht,
graag de storm voor lief hadden
genomen.

Wat gebeurt er in het gezin
‘Gummi’ wanneer de dochter
des huizes gaat trouwen met
een vriendin, een lottoformulier moet worden ingeleverd,
de wijnhandel niet volgens het
boekje loopt, er een huwelijk
gered moet worden en oma ook
nog eens bij het gezin woont?
De wijnhandel van ome Gijs is
het decor voor alle gebeurtenissen in deze klucht waarin maar
liefst 14 spelers meedoen.
Vrijdag en zaterdag bent u
hartelijk welkom bij deze
klucht. Kaarten zijn vanaf
heden verkrijgbaar bij Bruna
Balkenende.

Column

Waar ligt de grens
Het beangstigt mij enigszins dat
zovelen geïndoctrineerd raken
door IS. Hoe krijgen jihadisten
personen zover om hun ideologie over te nemen? Als je nagaat
met hoeveel overredingskracht
ze op potentiële nieuwe aanhangers inspreken, en ze gehoord
worden, dan vraag je je af waarom deze (klaarblijkelijke) communicatievaardigheden niet op
een andere manier worden ingevuld. Potentiële nieuwe aanhangers worden gouden bergen
beloofd. Maar iemand binnenhouden door hem/haar het idee
te geven dat zichzelf opofferen
een soort ode aan het geloof is,
dat snappen de meeste onder
ons niet. Zou er iets evenredigs
kunnen bestaan, waardoor wij
ook zo gaan geloven in wat ons
verteld wordt? Of zijn we daar
te nuchter voor? Ik vraag mij wel
eens af hoe ze te werk gaan. Wat
maakt je zo trots om met bomgordels om te poseren terwijl
je een vredesteken maakt met
je vingers? Wat bezielt je toch
dat je trots en vrolijk in een
YouTube-filmpje vertelt dat je
vroeger jetski’s, motorfietsen en
quads achter je jeep trok, en nu
bloederige, slepende lijken van
ongelovigen? Er is iets faliekant
mis in hoofden die zo denken.
Maar erger nog, hoe weet je
deze verschrikkingen als goed
op anderen over te brengen? En
hoe ver staan potentiële nieuwe
aanhangers van zichzelf af om
daar in mee te gaan?
Abdelhamid Abaaoud (het
vermoedelijke brein achter de
aanslagen van Parijs) rekruteerde vele jongeren voor IS,
waaronder zijn 13-jarige broer.
Ik vraag mij af hoe dat mogelijk is. Hoe kan zo’n jong kind
überhaupt zonder zijn ouders
de grens over? En waar waren
zijn ouders in deze? Maar dan
hoor je dat hulp is gevraagd.
Dan hoor je dat hij is opgepakt
voor ontvoering. Dan hoor je
dat de ouders zich totaal geen
raad meer wisten met de situatie. Dan hoor je dat zelfs zijn
familie bad om zijn dood.
De meeste kinderen in ons land
wachten vol verwachting op de
Sint. Daarentegen krijgen
kinderen in Amerika lessen in hoe een pistool te
hanteren. Vertel mij, waar
ligt de grens….

Mandy Schoorl

Wintertheater in Zandvoorts Museum theatraal geopend
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GEZONDHEIDS
HOOFDKUSSEN

geniet elke nacht van
de voordelen van een
gezonde slaap!

€ 3995,
nu vanaf

geheel compleet met matrassen en HR splittopper

€ 24,95
nu voor de
HELFT v/d HELFT

Alle maten leverbaar en verkrijgbaar in diverse kleuren.

CAYENNE MATRAS

H.R. koudschuim
18 cm dik
Speciaal voor mensen met een
reumatische aandoening

SUNNY MATRAS

70-80-90 x 200 cm

€ 595,
nu voor

€ 395,
nu voor

€ 259,
nu voor
HALF GELD

zolang de voorraad strekt

zolang de voorraad strekt

ELECTRO BOXSPRING
JENNY

MAY BACH
7ZONE POCKET
MATRAS

H.R. koudschuim
Afgedekt met 3 cm NASA foam

normaal € 8380,halve prijs € 4190,-

ELECTRO BOXSPRING
PALERMO

normaal € 6998,halve prijs € 3499,-

7ZONE POCKET MATRAS
normaal 70-80-90 x 200 cm € 519,halve prijs € 259,-

normaal € 395,halve prijs € 197,50

HELFT v/d HELFT

HELFT v/d HELFT

HELFT v/d HELFT

HELFT v/d HELFT

AUPING SPIRALEN

•
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Visie AG architecten op Watertorenplein:
grandeur van Zandvoort laten herleven
In de Zandvoortse Courant hebben de visies van drie verschillende architectenbureaus over het Watertorenplein gestaan. Op eigen initiatief dienden de architectenbureaus hun ontwerpen in bij de gemeente Zandvoort. Deze drie visies worden één
voor één in de krant nader toegelicht. Deze week toont AG architecten zijn visie voor
de herontwikkeling Watertorenplein en hergebruik watertoren. Zij noemen het Plan
Zandvoort Bad.

´t Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein bestaat
maar liefst 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er het
hele jaar van alles te beleven. Brigitte en Rob, de huidige
eigenaren, willen maar één ding: ´t Wapen ouderwets laten
bruisen als gezellige bruine kroeg en als smaakvol restaurant.

Kom proeven op het
Winter Speciaalbier Festival

Schets van AG architecten die de grandeur van vroeger laat herleven op het Watertorenplein

door Nel Kerkman

De in Zandvoort woonachtige George Polman en Anouk
Vermeulen zijn sinds 1988 als
AG architecten actief in de
bouwwereld en hebben al menig mooi bouwproject, ook in
Zandvoort, tot stand gebracht.
Uiteraard zoeken zij in een bestemmingsplan ook wel eens
de grenzen op maar hun voorstellen wegen de belangen van
omwonenden mee.

Passie voor Zandvoort
Bij het plan Watertorenplein
hebben zij gekeken naar de
omgeving van de 19e eeuw toen
de boulevard nog de grandeur
had van mooie gebouwen met
de typische badplaats architectuur. Met veel passie hebben Polman en Vermeulen hun
ontwerp gecombineerd met
het gedachtengoed van Gustav
Eltzbacher, de man die in de
19 e eeuw het arme vissersdorp veranderde in een mondaine badplaats. “Architectuur
waar de bewoners trots op zijn
en waar de toeristen voor ko-

men!”, aldus George.

Oorspronkelijke
grandeur
In het plan Zandvoort Bad is
gekozen voor 4 monumentale
villa’s die qua uitstraling en
afmetingen goed aansluiten
op de kenmerkende bebouwing aan de Hogeweg en de
Thorbeckestraat. De appartementen in de villa’s zijn flexibel
in te delen, zowel voor jonge
stellen als grote gezinnen is er
een thuis. Op de begane grond
of in de souterrains zijn ruimtes
voor werken aan huis of kleinschalige toeristenvoorzieningen voor overnachtingen. Dus
een goede combinatie met de
uitstraling van toen en de flexibiliteit van nu. Om geen extra
parkeerdruk te veroorzaken
voor de omwonenden wordt er
ruimte geschapen aan de binnenzijde van het plan en wordt
het zicht op de auto’s door een
dek onttrokken. In het dek zijn
uitsparingen aangebracht waar
bomen doorheen kunnen groeien, de randen zijn aangekleed
met groen.

Watertoren
In dit ontwerp blijft de watertoren vrij in het zicht én wordt in de
originele staat gerestaureerd. Op
de bovenste verdieping van de
markante watertoren is een penthouse gesitueerd. De waterbassins in het midden van de toren
krijgen een publieksfunctie met
ruimte voor verenigingen en tentoonstellingen. Dit gedeelte krijgt
ook een uitzichtpunt dat via een
glazen lift aan de buitenzijde van
de toren is te bereiken. “Ik word
zelf al ontzettend blij van het ontwerp van Zandvoort Bad,” zegt
Polman. “Het lijkt ons geweldig
om de grandeur van Zandvoort
weer te laten herleven. Het bestemmingsplan staat het toe en
wij staan in de startblokken om
ons plan uit te gaan voeren.”

Ook in deze laatste maand van het jaar valt er in het
Wapen van Zandvoort van alles te beleven. Komende
zondag is er het Midwinter Speciaal Bier Festival en
Tweede Kerstdag kun je er genieten van een 4-gangen
kerstdiner. Brigitte en Rob doen er alles aan om het
Wapen ouderwets te laten bruisen, als gezellige bruine
kroeg en als smaakvol restaurant.

Maar zover is het nog niet, de
volgende keer toont De Biase
Architecten zijn visie over het
Watertorenplein. Wij zijn benieuwd hoe zijn plan eruit gaat
zien. De vraag op welke van de
drie ontwerpen de keuze van de
gemeente zal vallen is nog lang
niet bepaald.

Wellicht is deze bierkaart een leuk Sinterklaas- of kerstcadeau.
Weer eens wat anders dan de gebruikelijke sokken of een luchtje
dat je toch niet lekker vindt. De kaarten zijn te koop aan de bar van
het Wapen en eventueel telefonisch te bestellen via 023-7431556.

Vervoersproblemen? Bel de Plusdienst
Heeft u een afspraak in het ziekenhuis of met een specialist en heeft u zelf geen vervoer? En is de bus of trein bezwaarlijk voor u? Denk dan in eerste plaats aan familie,
kennissen en of buren. Vaak is men wel bereid om mee te
gaan maar werd het hen niet gevraagd.

U bent niet lastig! In de praktijk
blijkt dat er vaak meer mogelijk
is, dan op het eerste gezicht lijkt.
Lukt het niet om iemand in uw
eigen kring te vinden, benader
dan de Plusdienst van Pluspunt.

Via deze dienst kunt u gebruik
maken van een vrijwilliger die
u met zijn of haar eigen auto
vervoert naar bijvoorbeeld het
ziekenhuis of een arts in de regio.
Doorgaans blijven ze wachten

om u uiteraard ook weer thuis
te brengen.
Deze vrijwillige chauffeurs zijn
ingeschreven en bekend bij
Pluspunt. Er worden vaste tarieven gehanteerd, dus u weet
waar u aan toe bent. Deze tarieven zijn gebaseerd op de kosten
van de auto. Bovendien bent U
verzekerd. Wilt u gebruik maken van de Plusdienst, bel dan
naar Pluspunt Zandvoort, tel.
5717373.

Het Wapen, dat zich onderscheidt door de vele soorten (speciaal)
bier op de tap, biedt bij het Midwinter Speciaal Bier Festival op
zondag 6 december een grote variëteit aan bijzondere bieren.
Primeur is de presentatie van het Winter Wapen Bier, dat speciaal
voor het Wapen wordt gebrouwen door de Hillegomse brouwerij
Klein Duimpje, die ook verantwoordelijk was voor het succesvolle
Wapen Zomerbier.
Andere speciaalbieren die kunnen worden geproefd zijn
Grimbergen Winterbier, de winterbieren van Texel en De Koning,
Kasteelbier, een chocoladebier van Kasteel Baresta, Vlaams
Oudbruin, Straffe Hendrik, Belgisch alebier Filou, Maresous
Dubbel, La Trappe Dubbel en de vaste speciaalbieren van het
Wapen. Als je voor € 15 een bierkaart koopt, kun je vijf speciaal
bieren proeven alsmede genieten van een stampottenbuffet.

Kerstdiner

Op Tweede Kerstdag bent u welkom om aan te schuiven voor
een heerlijk 4-gangen kerstdiner. De eerste gang bestaat uit een
sandwich van gerookte ribeye, avocado en gandoham. Daarna
een cocktail van rivierkreeftjes, gamba’s met kreeftendressing.
Het hoofdgerecht bestaat uit entrecote met port-pepersaus en als
dessert een Petit Grand dessert. De kosten bedragen € 29,50 p.p.
Voor dit overheerlijke kerstdiner moet men verplicht reserveren
op bovengenoemd telefoonnummer of aan de bar. Brigitte: “We
openen de deur vanaf 17.00 uur voor een borreltje vooraf en om
circa 19.00 uur beginnen we met het kerstdiner.”

Ouderwets gezellig

Afgelopen zaterdag was de laatste ‘Look who’s cooking’ van dit
jaar. Erwin Hilbers en zijn maatje Youri hadden een overheerlijk
4-gangen-diner samengesteld. En dat voor maar tien euro! Het
Wapen was afgeladen met allemaal vaste gasten en vrienden
en kennissen van de gastkoks. Het was ouderwets gezellig! De
sfeer werd nog eens verhoogd door het onverwachte bezoek van
Sinterklaas en zijn Zwarte Pietenband, die in korte tijd de hele
tent op zijn kop zetten.
Wie meer te weten wil komen over het Wapen van Zandvoort
aan het Gasthuisplein kan terecht op de Facebookpagina
WapenVanZandvoort.
15

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

€ 739,- +

T.W.V. € 19.95
Cashback via Nikon

Zorgverzekering vanaf € 79,- p/m
met vrije keus van zorgverlener
Iedereen is welkom!
DORSMAN.NL OF 023-5714534

{

Korting op uw
zorgverzekering

Word nú lid van
Servicepaspoort
en krijg tot 10%
korting op uw
zorgverzekering van:
n Zilveren Kruis
n Zorg en Zekerheid
n OHRA

Zo verdient u uw
lidmaatschap voor
2016 direct terug!

}

Weet u dat u als lid van Servicepaspoort
korting op uw zorgverzekering kunt krijgen?
U kunt zich bij ons aansluiten en profiteren
van dit voordeel.

16

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

Per 1 januari 2016 stopt het mobiliteitscollectief van Zilveren Kruis. Door nu
over te stappen naar het collectief van
Servicepaspoort behoudt u dezelfde
kortingen en voorwaarden. We hebben
enkel uw gegevens en uw polisnummer
nodig, de rest regelen wij.
Leden van Servicepaspoort krijgen voordeel op
diensten en producten op het gebied van gemak, gezondheid en beweging. Daar horen verzekeringen bij, maar bijvoorbeeld ook maaltijden
aan huis, alarmering en klussendiensten aan huis.

Het lidmaatschap voor 2016 kost €18,50 per huishouden.

Een initiatief van Zorgbalans

OOK UW ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT?

Bel 023-89 18 440 of kijk op
www.servicepaspoort.nl/collectieve-verzekering

7 december Nationale
vrijwilligersdag
Vrijwilligers bedankt!
Vrijwilligers zijn voor onze cliënten en onze medewerkers van onschatbare waarde. U biedt extra aandacht en
ondersteuning aan de cliënten of de organisatie. En u bent een belangrijke schakel met de buitenwereld.
Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat er zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten.
Hartelijk dank voor uw inzet, uw verhaal en uw inspiratie.

Informatie: vrijwilligers@amie.nl • 023-5103048
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 49 - 2015

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 48 en
de verdere in week 48 door het college genomen besluiten
zijn in week 49 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

• Zeestraat 24, wijziging bestemming, verzonden 24 november 2015, 2015-VV-153.
• Brederodestraat 110, veranderen en vergroten gebouw,
verzonden 24 november 2015, 2015-VV-139.
• Boulevard Barnaart 16, bouw garage en wijzigen terras,
windschermen en gevelpuien, verzonden 25 november
2015, 2015-VV-159.

Klein Chemisch Afval

Bezwaarschriften

Op zaterdag 5 december 2015 haalt de ecocar weer Klein
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

Vergadering College

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Piet Leffertsstraat 21, uitbreiden woning, ingekomen 21
november 2015, 2015-VV-175.
• Kennemerweg 16, plaatsen 20 schuurtjes op recreatieterrein, ingekomen 20 november 2015, 2015-VV-176.
• Wilhelminaweg 44, uitbreiden zolderverdieping, ingekomen 23 november 2015, 2015-VV-177.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas
dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel
zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie
voor de ter inzagelegging van het concept - besluit vermeld
worden. In die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld
als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning verleend
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Locatie: Spoorlijn Zandvoort-Overveen nabij Duinpieperpad en Middenduinweg, afwijken bestemmingsplan voor
bouw van een natuurbrug over de spoorlijn, verzonden 26
november 2015, 2015-VV-106.

Omgevingsvergunning verleend

Beroepschriften

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Boulevard Paulus Loot 73, veranderen woning, verzonden
24 november 2015, 2015-VV-147.
Bentveld:
• Zuidlaan 36, plaatsen brug over een greppel, verzonden
24 november 2015, 2015-VV-167.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Noord-Holland. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft
is dit de publicatiedatum.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
• Willem Draijerstraat 6, plaatsen dakkapel met verlengde
nok, verzonden 23 november 2015, 2015-VV-148

Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige
voorziening of beroepschrift digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.
Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.
Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.
Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.
Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan
de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Noëlle Oomen Nederlands Kampioen Karateteams
De Zandvoortse karateka Noëlle Oomen is kampioen
van Nederland geworden in de leeftijdsklasse tot 14
jaar. Na drie gewonnen wedstrijden mocht zij met haar
team in Apeldoorn de hoogste trede van het schavot
beklimmen.
Joëlle Oomen traint al
een poosje bij de wedstrijdschool van Kenamju
in Haarlem, maar is in
Zandvoort bij Kenamju

met haar sport begonnen.
Tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen kata en
kumite won zij met haar team
alle drie de wedstrijden.

Een week later werd de Battle
of the Teams, een groot internationaal karatetoernooi in
Rotterdam, eveneens een
prooi voor het Kenamju
wedstrijdteam. In de finale
waren ze veel te sterk voor
hun Belgische opponent.
De partijen tegen de Belgen
werden met 3-0, 4-0 en twee
keer 4-0 gewonnen, totaal
11-0 dus.

Op de hoogste trede van het podium
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Handbal

Hockey

Benauwde zege voor ZSC
De handbalsters van ZSC hebben zondag in Almere tegen
het derde team van Havas een benauwde overwinning geboekt. Door vooral in de eerste helft niet het eigen, snelle
spelletje te spelen kon de thuisploeg bij blijven en in de
tweede helft blijven geloven in een klein wonder. Gelukkig bleef Zandvoort met 20-23 nog net aan de goed kant
van de score.
ZSC begon slordig aan de
wedstrijd, zowel verdedigend
als aanvallend. “We lieten ze
te makkelijk door onze ver
dediging gaan en aanvallend
zat er weinig dreiging in.
Gelukkig bleven we wel op voor
sprong en met de rust stonden
we 710 voor”, aldus Martina
Balk.

De tweede helft kon ZSC het
tempo opvoeren. Er werden een
aantal mooie breaks gelopen
maar hoe beter de Zandvoortse
dames gingen spelen, hoe meer
de clubscheidsrechter in hun
nadeel leek te fluiten. Gelukkig
kende ZSC in Noëlle Vos een
speelster die zondag in een top
vorm stak en de mooiste doel

punten maakte. ZSC bleef in de
race en uiteindelijk werd er met
2023 gewonnen. Doelpunten
ZSC: Noëlle Vos: 10; Manon van
Duijn: 4; Laura Koning en Naomi
Kaspers ieder: 3; Lucia van der
Drift: 2 en Annelot Kaspers te
kende voor één doelpunt.
De Zandvoorters blijven in de
positie voor iets moois aan het
einde van het seizoen maar
moeten vooralsnog wel de re
serves van Monnickendam, dat
evenveel punten maar een be
ter doelsaldo heeft, boven zich
dulden. Komende zondag speelt
ZSC om 10.30 uur in de Korver
Sporthal tegen het vierde team
van het Amsterdamse Westsite.

Basketbal

The Lions wint belangrijke wedstrijd
De basketballers van The Lions hebben de belangrijke uitwedstrijd tegen het tweede team van Wiringherlant met
groot gemak gewonnen. Na vier keer tien minuten werd
de eindstand op 54-85 bepaald. De ploeg uit Wieringerwerf kon dit seizoen lang in het spoor van Zandvoort blijven maar moet nu toch een stapje terug doen.
Lions reisde op oorlogssterkte
naar Wieringerwerf. De Zand
voortse ploeg wil heel graag dit
seizoen kampioen worden maar
moet dan wel, om zeker te zijn
van promotie, alles winnen. De
kater die na het vorige seizoen
overbleef, als eerste eindigen
maar toch niet promoveren, wil
len ze niet nog eens meemaken.

De vooruitzichten waren in het
voordeel van Zandvoort. Bij
het warmlopen bleek de thuis
club geen echte center te heb
ben. Lions heeft er twee, Niels
Crabbendam en Ron v.d. Meij,
en die scoren iedere wedstrijd
er op los. Ook nu weer waren ze
samen goed voor 68 van de uit
eindelijke 85 punten.

Door een goede start van
de Zandvoorters met goede
acties onder het bord door
de beide centers, kwam Lions
al snel op voorsprong. Ook
in verdedigend opzicht was
Zandvoort sterk waardoor de
gastheren niet of nauwelijks
onder de Zandvoortse basket
kwamen. Na een ruststand van
2755, werd Lions met 5485 de
terechte winnaar.
Topscores Lions: Niels Crabben
dam 40 en Ron v.d. Meij 28
punten. Komend wekend heeft
Lions geen competitieverplich
tingen.

Voor de dames van ZHC is eindelijk de winterstop aangebroken. Zondag moest de meerdere erkend worden in
Nieuwkoop, dat één plaats lager, met één punt minder,
aan de wedstrijd op sportpark Duintjesveld begon. De
eens zo trotse lijstaanvoerders vinden we, na drie verloren wedstrijden op rij, terug op een vierde plaats.

Strafcorner van Nieuwkoop gaat er niet in

Zandvoort probeerde aanvan
kelijk wel om goed spel op het
kunstgras te leggen, maar faalde.
De speelsters van Nieuwkoop
waren beter, sneller, schakelden
sneller van verdediging naar
aanval en hielden de bal langer
in de ploeg; kortom, ze waren
duidelijk beter dan ZHC. Nog
voor het rustsignaal van de goed
leidende broers Floris en Jeroen
Goezinne, had Nieuwkoop al 03
afstand genomen.
Een stormachtig begin van de
tweede helft leverde Zandvoort
al snel een doelpunt op. Een
strafcorner werd door Amber
Deinum snoeihard achter de
Nieuwkoopse doelvrouw gesla
gen, 13. Het ging hierna, met de
straffe wind in de rug, gelukkig

een stuk beter dan in de eerste
helft. “We waren nu zelfs de ster
kere partij, Nieuwkoop heeft de
tweede helft nauwelijks nog kan
sen gehad”, weet Julia Buchel.
Halverwege de tweede helft
kreeg ZHC weer een strafcorner,
die door Deinum opnieuw snoei
hard werd binnen geslagen. De
bal werd echter niet buiten de
cirkel gestopt; een vereiste om in
aanmerking voor een doelpunt
te komen. Het verkeerd stoppen
was het arbitrale duo niet ont
gaan en terecht werd het doel
punt afgekeurd.
ZHC gaat nu op de 4e plaats
de winterstop in, die tot maart
duurt. De zaalcompetitie begint
voor de dames op zondag 3
januari.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.

Voetbal

Met de hakken over de sloot
SV Zandvoort is er zaterdag tenauwernood in geslaagd
om drie punten vanuit Haarlem mee naar Zandvoort te
nemen. ‘Angstgegner’ De Brug werd met 2-3 verslagen.
Tegen De Brug heeft SV Zand
voort het altijd moeilijk. Zo ook
afgelopen zaterdag, al leek er in
de eerste helft voor onze plaats
genoten niets aan de hand.
Maurice Moll, op aangeven van
Boy Visser, en Visser zelf had
den Zandvoort al snel op een
02 voorsprong gebracht en het
leek erop dat de ploeg van trai
ner Laurens ten Heuvel een mak
kelijke zaterdag tegemoet ging.
Leek! Want de Zandvoorters ver
zuimden om voor het rustsignaal
de klus af te maken. Nonchalance
sloop in het team en kansen wer

Eindelijk winterstop voor ZHC

den ruimschoots gemist. Sterker
nog, De Brug kon vlak voor rust
de aansluitingstreffer maken.
In de tweede helft moest
Zandvoort, dat de stevige wind
toen pal van voren had, achter
uit spelen. De Brug werd allengs
sterker maar Zandvoortkeeper
Jorrit Schmidt kon vooralsnog
zijn doel schoon houden. De
Zandvoortse ploeg hield stand,
mede gesteund door een doel
punt van Koen Michielsen. Dat
Schmidt, met de finish in zicht,
nog een keer de gang naar het

net moest maken en Ronald
Kaales getrakteerd werd op een
tweede gele kaart was alleen
voor de statistieken belangrijk.
Zandvoort blijft met deze over
winning in de voetsporen van
koploper Buitenveldert, dat zelf
thuis met 60 won van ZSGO/
WMS. Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort om 14.30 uur
thuis tegen Vlug en Vaardig dat
met 08 een pak slaag kreeg
van VVC. Overige uitslagen 3e
klaas B: Stormvogels – SCW:
12; CTO ’70 – IJmuiden: 12;
BlauwWit/Beursbengels – Jos/
Watergraafsmeer: 00 en de
wedstrijd ASV Arsenal – KHFC
eindigde in 17.

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor
K. Willemse
Albron Center Parcs
Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Chestervision
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Foto Vincent van Dijk
Friends in Fashion
Gascontrol Haarlem B.V.
Grand Café XL
Hans Ruardy Poelier

Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana
IJzerhandel Zantvoort
Kaashuis Tromp
Kenamju
Kroon Mode
KVV Grafische Vormgeving
Laurel en Hardy
Mediamarkt
MMX Italian Restaurant
Orbit Restaurant & Lounge
Bloemendaal
Sea Optiek
Shanna’s Shoe Repair & Leather
Stichting Pluspunt Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort
Williams Pub
Zorgbalans
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heren mode

monsterverkoop bekende merken

kostuums scheerwol

Winterjassen

van e 399,-

van e 269,-
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e 149,-

kostuums

Wol/Blend
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nU
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e 99,-

Alle Colberts
van e 299,- e 249,-

nU

e 69,-

humberto kostuums
van e 499,- e 399,-
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e 169,Openingstijden:
Vr - Za - Zo
10.00 - 17.00 uur

KerKstraat 28

Zandvoort
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Actueel

11

Vervoer

Bouw Natuurbrug
over Zeeweg
van start

Taxi Spronk
brengt u waar
u wezen wilt

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Rubriek

19

Sport

Laatste steen
Dierenasiel
Kennemerland

Voetballers
walsen over
tegenstander

oplage 9.500 exemplaren

IJsbaan wordt zaterdag geopend
Komende zaterdag wordt de ijsbaan op het Raadhuisplein voor de zesde keer officieel geopend. De opening zal rond 17.00 uur door wethouder Gerard Kuipers worden verricht. Vanaf 12.00 ’s middags kan er al geschaatst worden, maar van 16.00 tot
18.00 uur zal de baan gesloten zijn in verband met deze opening. U bent allemaal
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

www.zandvoortsecourant.nl

Hele gevel wordt
gecontroleerd gesloopt
De gehele kopgevel van de flat op de hoek Celsiusstraat/Thomsonstraat in Nieuw Noord, die een tweetal
weken geleden naar beneden dreigde te komen, moet
uit voorzorg worden gesloopt. Dit is de uitkomst van

jaar voor het eerst ook hieraan
deelnemen. De voorrondes zijn
op de dinsdagen 15 en 22 december van 20.00 tot 22.00 uur;
de halve finale en de finale zijn
op 29 december tijdens dezelfde
uren. Op dinsdag 22 december
zal de Zandvoortse zangeres
Loona optreden om dit spektakel extra luister bij te zetten.
Muziek van dj ‘Wim Wil Wel’ zal
die avond in het teken staan
van het Oostenrijkse après-ski
gebeuren.

het onderzoek van de inspecteurs van de gemeente
Zandvoort en woonstichting De Key.

Vanaf zaterdag kunnen jong en oud zich weer uitleven op de ijsbaan in het centrum (archieffoto)

Het bestuur is blij dat de entreeprijs voor het schaatsen nog hetzelfde is als vorige jaren: € 5 voor
de hele dag schaatsen. De kin-

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444
www.koenecleaning.nl

GEZOCHT:

Ervaren, gedreven, positieve,
flexibele schoonmaker(ster)

deren krijgen een polsbandje,
waarmee ze op vertoon daarvan
meerdere keren per dag kunnen
schaatsen. De schaatsen zijn inbegrepen bij de entreeprijs. Ook
krijgen ze allemaal een glaasje
limonade. Kinderen die eigen
schaatsen hebben, betalen overigens dezelfde entreeprijs.

Evenementen
Dit jaar zal het ‘fluitketelcurling’
weer worden georganiseerd
door Fit at the Beach. Een team
van ijsbaanvrijwilligers zal dit

Op zondag 27 december is er
een ander speciaal evenement.
Dan komen leden van de Zeevisvereniging Zandvoort makreelroken. De makrelen worden gesponsord en de opbrengst van
de verkoop komt ten goede
aan de ijsbaan. Ook dit jaar zal
er op zaterdag 2 januari aanstaande, vanaf 17.00 uur, weer
een ‘disco-on-ice’ zijn. Stichting
Schuhmacher heeft de disco
deze keer mogelijk gemaakt. Op
de website van de ijsbaan, www.
ijsbaanzandvoort.nl, is meer informatie te vinden.

Voor 6 à 10 uur per week via payrol,
ervaring glasbewassing is een pré.

Zondag 20 december 2015

Laatste kaarten voor het Kerstconcert met

Wonderland
Zandvoort

‘Zonder winter,
want die lijkt
voorlopig nog ver weg’

Koninklijke Zangvereniging Maastreechter Staar
o.l.v. Paul Voncken - dirigent

R.K. St. Agatha Kerk, Grote Krocht 45 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open 14.15 uur). Toegang: € 20,00
Kaarten in de voorverkoop bij: Kaashuis Tromp, Grote Krocht Zandvoort,
de website www.classicconcerts.nl en op 20 december aan de zaal
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

De gevel van de te renoveren flat staat al in de steigers

De gevelankers van zowel de
6e verdieping, die op instorten
stond, als van de 1e tot met de
5e verdieping zijn aangetast
door corrosie, veroorzaakt door
vocht. Vanaf afgelopen maandag is aannemer Deegen, in opdracht van De Key, gestart met
het naar beneden halen van het
metselwerk. Na het verwijderen
van het metselwerk, wordt de
gevel afgedekt. Voordat de gevel
definitief opgebouwd kan worden, is nader onderzoek nodig
naar de oorzaak van de vochtproblemen.

Vergelijkbare gevels
De afgelopen dagen hebben de
inspecteurs van de gemeente en
De Key de vergelijkbare gevels
aan de Lorentzstraat uit voorzorg
visueel geïnspecteerd. Deze inspectie geeft geen aanleiding
voor directe acties. Vanaf maandag 14 december wordt ook met
camera’s de spouw achter deze
gevels geïnspecteerd. Dit onderzoek duurt naar verwachting
twee weken. Bewoners die te maken krijgen met de werkzaamheden of onderzoeken, ontvangen
hierover een brief.

Maandag 14 december
is de gemeente
vanaf 13.00 uur gesloten.
Gemeente Zandvoort
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Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder en oma

Waterstanden

Eleonore Josephine van den Boogaard - Kuijpers Wentink

- Noortje -

ô 6 juli 1930

† 6 december 2015

Mijndert S. van den Boogaard
Paul van den Boogaard en Tatjana Wechgelaar
Sam en Max
Rob van den Boogaard en Margot Berkman
Peter en Hilda van den Boogaard
Nils en Ilse
Boulevard Paulus Loot 55
2042 AE Zandvoort
msvdb@kpnplanet.nl

DECEMBER

Mijn vrouw, onze moeder en oma is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 11 december om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na afloop heffen wij graag met u het glas op Noor in Restaurant Latina, Boulevard Paulus Loot 19 te Zandvoort.
Noor hield van witte bloemen.

“Langzaam is het kaarsje uitgegaan”

In zijn vertrouwde omgeving is overleden mijn vader,
schoonvader en onze opa

Degene die ik liefheb, verlaat ik om degene
die ik liefhad terug te vinden

Pieter Termes

Alida van den Broek - Wesseling

weduwnaar van Riet Termes - Verhoeven

- Zus -

5 juni 1922

Zandvoort
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10 02.46 1 0 . 5 5 14.55 2 3 . 0 6
11 03.15 1 1 . 3 0 15.32 2 3 . 4 5
12 03.56 1 2 . 0 6 16.08
13
0 0 . 2 0 04.30 1 2 . 4 5
14
0 0 . 4 5 05.05 1 3 . 1 6
15
0 1 . 2 5 05.48 1 3 . 5 7
16
0 1 . 5 5 06.27 1 4 . 2 9
17
0 2 . 5 5 07.15 1 5 . 1 6

16.46
17.19
17.58
18.42
19.36

3 december 2015

weduwe van Gerard van den Broek
Heemstede,
12 april 1924

Paul en Petra
Stan en Floor
Britt en Robin
Thijs
Vince

Zandvoort,
2 december 2015

Hanneke (in liefdevolle herinnering), Theo en Ellen
Lex en Francis
Debby, Marlies, Florien
Sacha en Patrick
Nikki, Mees
Alice en Jan (in liefdevolle herinnering)
Tanja
Arjen (in liefdevolle herinnering)
Marjolein en Rob (in liefdevolle herinnering)
Menno en Leonie
Ingeborg en Robert
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Stationsweg 123
8091 AC Wezep

U kunt bij ons terecht voor:

Mijn vader en onze opa is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
vrijdag 11 december van 14.30 uur tot 15.00 uur.
Aansluitend herdenken wij hem in de aula van voornoemd
uitvaartcentrum, waarna de crematie in stilte plaats zal
vinden.

Correspondentieadres: Alice Hempenius - van den Broek,
Keesomstraat 14, 2041 XW Zandvoort

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Ook behandelingen aan huis mogelijk
Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c
Openingstijden: ma-wo-vr 10 -13 uur
Tel. 023-5766589

God heeft ons geen kalme reis beloofd.
Maar wel een behouden aankomst.
Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma

Marie Petronelle Julie Adolphine
Dammann - Luttik

- Rie -

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

weduwe van W.M. Dammann
ô Haarlem,

13 mei 1925

† Zandvoort,
2 december 2015
Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar dokter Paardekoper
en de medewerkers van Amie Thuiszorg.
Staringstraat 4
2041 BH Zandvoort
Haar afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
2

KUNSTGEBIT STUK?

Tuincentrum

KERSTGROEN
KERSTINSTEEK
KERSTSTUKKEN
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort
Tel. 57 170 93
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Natuurbrug Zeepoort als een meeuw over Zeeweg
aan Ballast-Nedam. Daarmee kan er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden zodat de natuurbrug, die over de Zeeweg komt, in het najaar van 2017 klaar is.

Het duingebied staat centraal in
het ontwerp en in de uitvoering.
Alle partijen hebben veel energie
gestoken in de brug die door de
vorm de bijnaam ‘de Meeuw’ heeft
gekregen.

Samenwerkende partijen
Natuurbrug Zeepoort wordt gerealiseerd in opdracht van provincie
Noord-Holland. Naast gemeente
Bloemendaal zijn de samenwerkingspartners het drinkwaterbedrijf PWN, stichting Nationaal
Park Zuid-Kennemerland en
Staatsbosbeheer. Bij de andere
twee bruggen (Duinpoort en
Zandpoort) zijn ook nog gemeente Zandvoort, ProRail,
het drinkwaterbedrijf ADW en
Natuurmonumenten betrokken.

Visualisatie van natuurbrug Zeepoort

De brug wordt gebouwd over de
Zeeweg. Om recht te doen aan de
unieke ligging van de Zeeweg, is

bij de aanbesteding ervoor gekozen om ‘landschappelijke inpassing’ en ‘vormgeving van de

Laatste vergadering van
gemeenteraad in 2015
Komende dinsdag komt de Zandvoortse gemeenteraad
voor het laatst in 2015 bij elkaar. Naast een drietal ‘hamerstukken’ staan er ook een aantal zogenaamde bespreekstukken op de agenda.
De herziene grondexploitatie
voor de Middenboulevard, de
wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk en
de Begroting 2016 Stichting
Openbaar Primair Onderwijs
Zuid-Kennemerland (Stopoz)
kunnen direct door voorzitter
Niek Meijer worden afgetikt.
Deze agendapunten zijn bij
behandeling in de diverse commissies al goedgekeurd door alle
raadsleden.
Het ontwerpbestemmingsplan
Groot Bentveld, een mogelijke
verlenging van de prestatie-

Hans

brug’ als belangrijkste criteria te
hanteren. Met deze criteria had
Ballast-Nedam het beste ontwerp.

Meer informatie over het project
is te vinden op www.natuurbrugzeepoort.nl

Sprookjeswandeling
Op zaterdag 19 december wordt in het gezellige centrum
van Zandvoort weer een Sprookjeswandeling georganiseerd. Deze leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort en de regio wordt georganiseerd door de Stichting
Zandvoortse4daagse.

afspraken met woonstichting
De Key en de herziene grondexploitatie LDC kregen van de
commissies niet het stempel
‘hamerstuk’ en zullen tijdens de
vergadering besproken moeten
worden.
Gezien het ontwerpbestemmingsplan Groot Bentveld, waar
toch wel het een en ander over is
te doen, is het maar de vraag of
Meijer opnieuw binnen een uur,
net als de vorige keer, de hamer
kan laten horen. De vergadering
is live te volgen via de lokale radiozender ZFM.

Op het Kerkplein staat, dankzij de medewerking van Center
Parcs, een levende kerststal. De
kinderen die het durven mogen
de schaapjes en geitjes komen
aaien. In de Protestante kerk is
een doorlopend programma met
poppenkast. Loopt u vooral even
naar binnen.
Voor kinderen die aan de Sprookjeswandeling willen deelnemen
is voor € 4 een boekje te koop bij
de Bruna of op de avond zelf bij
de kassa op het Kerkplein. In het

Zo had ik besloten om dit
jaar geen kerstboom meer te
plaatsen. Dat had ik gedacht.
Kennelijk was mijn wens niet
goed overgekomen bij mijn
partner. Gisteren kwam hij trots
met een kerstboompje aanzetten. Het boompje stond keurig
geparkeerd op de tuintafel en
vanuit mijn zitplaats had ik er
goed zicht op. Verbeelde ik het
mij nou, stond dat ding niet
heel erg scheef? Als ik een bal
erin zou hangen dan rolde die
spontaan eruit, zo scheef stond
het boompje. Nou zijn er twee
dingen wat bij ons ruzie veroorzaakt: een kamer behangen en
een kerstboom kopen. Vroeger
heb ik het ‘tig’ keer geprobeerd
maar telkens kwamen wij, met
de P erin, met de verkeerde
boom thuis. Te hoog, te breed
en nu te scheef. Vandaar mijn
haat-liefde verhouding met de
kerstboom.

In het boekje staan ook plaatjes
van de sprookjesfiguren. Van een
heleboel figuren kun je een handtekening krijgen. Lukt het je om
alle handtekeningen te verzamelen?
Om 18.30 zal de Sprookjeswandeling worden afgesloten met het
zingen van kinderkerstliedjes samen met alle Sprookjesfiguren in
de Protestantse kerk.

Met weemoed denk ik terug
aan Kerstmis bij mijn ouders.
Met echte kaarsjes en zilveren
kerstballen, engeltjes en trompetjes in de boom. Hoewel aan
het eind van ‘t kerstfeest de versiering samen met de naalden
naar beneden vielen. Ook vond
ik de boom in de Hervormde
kerk altijd geweldig. Hoe hoger
de boom hoe mooier en dan
het liefst met echte kaarsjes
die door een lont met elkaar
verbonden waren. De koster
stak samen met een kind de
kaarsjes aan. Mijn aandacht
was meer gericht of de boom
niet in de hens ging. Maar de
koster hield de stok met daaraan een natte spons startklaar.

Kom allemaal verkleed naar de
Sprookjeswandeling, want een
deskundige jury kijkt welke kinderen het mooist verkleed zijn. Er
zijn mooie prijzen te winnen. De
prijsuitreiking is bij de afsluiting
in de kerk.

Tja, nog een paar weekjes en
wij zitten weer aan de oliebollen en appelflappen.
Voor je het weet staan
de strandtenten weer op
strand. Van mij kan het
niet snel genoeg gaan!

De sprookjeswandeling trekt altijd veel publiek (archieffoto)

Van 16.00 tot 18.30 uur zullen
veel sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en
het Kerkplein. Ook de kerstman
is aanwezig. Alle kinderen mogen
met hem op de foto. De kerstman
zit op zijn troon op het terras van
Grand Café XL.

… zijn het rare tussendagen.
Geen Sint meer en nog geen
Kerst. Tussen de bedrijven door
wordt het tijd om Kerstmis
2015 weer te omarmen. Overal
in de straat verschijnen aan de
gevels de kerstverlichting. De
ene versiering is qua kleur uitbundiger dan de ander. En ook
het geflikker met lichtjes is, als
je er lang naar kijkt, niet bevorderlijk voor het zenuwgestel.
Maar ieder viert zijn Kerst op
z’n eigen wijze.

boekje zit, naast waardebonnen
voor chocolademelk, een betoverde appel en een sprookjes oliebol,
een kortingsbon voor de ijsbaan!

Nel Kerkman

De provincie Noord-Holland heeft de realisatie van natuurbrug Zeepoort definitief gegund
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ITALIAN RESTAURANT

Evenementenagenda
❄ DECEMBER ❅ DECEMBER ❆

MMX

ITALIAN

RESTAURANT

DRINKS - LUNCH - DINER

Yoga met meditatie
Er wordt gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en
ademtechnieken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke
kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te worden.Voor
soepele gewrichten, spieren en ontspanning.Yogadocente
Alexandra Drehmans neemt je mee in de wereld van Yoga.
Zij is Yoga.
Start op 4 januari maandagavond
19:00 – 20:15 uur of 20:45 – 22:00 uur
Start op 8 januari vrijdagochtend
9:30 – 10:45 uur of 11:00 – 12:15 uur

Veilig telebankieren op uw tablet
ABN/AMRO
Tijdens deze workshop leert u in 2 uur hoe u veilig uw
bankzaken kunt regelen met de telebankier app op uw
tablet.Verder veel tips en nog meer tips. € 25,Dinsdag 13:00 – 15:00 uur
19 januari

Wij bestaan 5 jaar!
Om dit te vieren hebben wij een
jubileum menu tot 23 december

Drie gangenmenu

van € 39,- voor:

€ 29,-

Voorgerecht
Misto MMX terra ( Mix van carpaccio, vitello tonnato,
bresaola met truffel en Buffelmozzarella)
Hoofdgerecht
Special MMX (Pasta al Parmigiano)
Of
Saltimbocca alla Romana (kalfslapjes op z’n Romeins ,
met Parmaham en een blaadje salie)
Dessert
Tiramisu’ della casa
Of
023 57 17 523

Amigurumi haken
Het nieuwe hippe haken! haak je kerstbal, kerstcadeautje
of kerstster. € 15,Vrijdag 13:00 – 16:00 uur
11 & 18 december

Bridge Vervolg
Een spel voor hoofd en handen. Deze cursus is een
vervolg op de beginnerscursus of voor mensen met enige
bridge ervaring.
Maandag 19:30 – 21:30 uur
26 januari t/m 20 april

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden, er wordt veel rekening
gehouden met eigen vaardigheden.Werken naar eigen
inzicht, beleving en persoonlijk niveau.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
28 januari t/m 21 april

Open Atelier
Werken met verschillende materialen. U kiest zelf het
onderwerp. Mona Meier geeft adviezen en directe hulp.
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur
12 januari t/m 5 april

Nederlands

12 IJsbaan Zandvoort - Start van 3 weken ijspret op
het Raadhuisplein (t/m 3 januari)

13 Jazz in Zandvoort met Simon Rigter

Theater de Krocht, aanvang 14.30 uur

15 Fluitketel curling - IJsbaan Raadhuisplein,
20.00-22.00 uur

17 Ladies night / Cocktail night - Williams Pub
19 Kerstbal - Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur
19 Sprookjeswandeling - Kerkplein/Raadhuisplein,
16.00 - 18.30 uur

19 Kerstmarkt - Kerkplein/Raadhuisplein,
12.00-20.00 uur

20 Kerstmarkt - Kerkplein/Raadhuisplein,
20 Maastreechter Staar - Kerstconcert van stichting

Classic Concert in Agatha kerk, aanvang 15.00 uur

20 Zandvoort Loopt - Hardlopen voor Serious Request.
Start bij Beachclub No. 5, 12.00 uur

Workshop bloemschikken
U gaat met een mooi bloemstuk naar huis. € 25,woensdag 14:00 – 15:30 uur
Kerstkrans 9 december
kerststukje 16 december

Haltestraat

11.00-17.00 uur

Scroppino
HALTESTRAAT 13

11 Hollandse avond - Live muziek in Williams Pub,

20 Kinderdisco - Williams Pub, 13.00-18.00 uur
20 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt:

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

Met uw huisdier
van Oud naar Nieuw
Op Donderdag 17 december
van af 14.00 uur
Is Dierentolk Ingrid Gordijn aanwezig
Voor al uw vragen hierover.
U kunt zo inlopen of een afspraak maken.
Informatie hierover kunt u in de winkel krijgen.

Dobey Zandvoort

Grote Krocht 28 - Tel. 023-5719345

Voor de Leukste
& Lekkerste

Kerst Cadeautjes
Bestjedl!
op ti

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

WIJ SLIJPEN AL UW
SCHAATSEN

Tegen inlevering van deze bon €2,50 korting
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00
za 9:00-17:00

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
10 december t/m 16 december

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

DUMMIE DE MUMMIE 2
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

SPECTRE

DO/ZO/MA/DI OM 20.00 U.
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

LADIES NIGHT ➔ 17 DEC
MANNENHARTEN 2
DO OM 19.30 UUR

Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen.
Donderdag 10:00- 12:00
28 januari

FILMCLUB:
JOURNEY TO THE SHORE

VERDRONKEN MAN DUIKT WEER OP

Meer cursussen, workshops,
informatie of aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330 Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl
4

WO OM 19.30 UUR

Tea Chocolate
& More

kerkstraat 8
023 743 111 0

VERWACHT:
WOEZEL & PIP
➔ JANUARI 2016

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl
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Seminar over jeugdsport
bij Open Golf Zandvoort
Afgelopen zondagmiddag was bij Open Golf Zandvoort een
seminar georganiseerd over jeugdsport in Nederland en specifiek over het jeugdgolf. Het seminar, met de titel ‘Jeugdgolf:
er op of er onder?’, was een initiatief van Melanie Lancaster,
(mede)oprichter van de Dutch Junior Golf Academy (DJGA).

Ook in de sport geldt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Onder de sprekers op Open Golf
Zandvoort waren veel (voormalige) topsporters, zoals voormalig
Formule 1 rijder Jan Lammers,
autocoureur Cor Euser, profbokser Giovanni Rijkaard, kickbokser

Yared Fissaha-Tsion en Challenge
Tour-golfer Jurrian van der Vaart.
Ook de Nederlands kampioen bij
de golfers met een beperking en
tevens oud-Paralympisch skiër,
de Zandvoorter Martijn Wijsman,

OVZ DECEMBERLOTERIJ

nam aan de discussie deel, evenals wetenschapper Jacques van
Rossum.
De discussiemiddag was bedoeld
als brainstormsessie over hoe om
te gaan met de aandacht voor
topsport onder de jeugd, deze te
vergroten en tevens te verbeteren
en te faciliteren. De aanwezigen
reageerden op verschillende stellingen en dat leidde tot veel reacties op de huidige en beoogde rol
van onder andere de Nederlandse
Golf Federatie, clubs, coaches en
ouders. Na de pauze was er een
demonstratie van Rijkaard die
met een sparringpartner toonde
hoe hij dagelijks traint en Fissaha–
Tsion had een jonge dame en heer
meegenomen, beiden 10 jaar, die
bij hem trainen. De middag werd
afgesloten met het beantwoorden van het panel van door het
publiek ingediende vragen. Een
goed en zeer nuttig initiatief want
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

1e TREKKING

PRIJS

AANGEBODEN DOOR

WINNAAR

Cadeaubon twv € 20,00
Cadeaubon twv € 20,00
Cadeaubon twv € 10,00
Cadeaubon twv € 20,00
Cadeaubon twv € 15,00
Cadeaubon twv € 15,00
Cadeaubon twv € 15,00
1x 4persoons Gourmetschotel
Vichy Cadeaubon twv € 20,00
1 paar gratis dames of
heren hakken twv € 25,00
Zuivelmandje twv € 25,00
Cadeaubon twv € 15,00
Cadeaubon twv € 15,00
Cadeaubon twv € 10,00
Bowlingarrangement
voor max. 6 personen
1x 4 persoons Bucket frites
incl fles fritessaus
Cadeaubon twv € 10,00
Fotolijst met oud Zandvoortse foto
Cadeaubon twv € 10,00
Cadeaubon twv € 15,00
Koffie/thee/chocoladecadeau
Cadeaubon twv € 25,00
Cadeaubon twv € 10,00
Gratis consult
Cadeaubon twv € 10,00
Kostuum stomen of reinigen
Gratis ontworming hond of kat
Cadeaubon twv € 10,00
Cadeaubon twv € 10,00

Grand Café XL
Bloemsierkunst Bluijs
Versteege’s IJzerhandel
Kaashuis Tromp
Level Up
Blokker
Slinger Optiek
Slagerij Horneman
Zandvoortse Apotheek
Shanna’s shoe repair

Anja van de Scheur
Ron Welcker
M.J. van Verselveld
Henk Mulder
Roeben Vink
Cornelia Merte
Bianca Dorsman
Japeria Vries
I. Schrader –Koper
Joke Weller

De Kaashoek
Albert Heijn
Dobey
C’est Bon
Center Parcs

Kirsten Hilt
G. Rutte
I.M. Reissaus
M. Weber
L. Peters

Snackbar ‘t Plein

Caroline Mudde

Van Vessem
Zandvoorts Museum
Arie Guijt
Emotion By
Tea, Chocolate & more
Beachim
Fotozaak Menno Gorter
Dierenkliniek Zandvoort
ABC en Meer
Stomerij Beus
Dierendokters Zandvoort
Vlug Fashion
Mi Sueno

W.Sepper – Metelerkamp
Alex Slag
Kyra van Ewijk
Jack Leijten
A. Drommel
C.J. Sandbergen
Joke Koper
A. Thoen
A.G. Ruijgrok
Fam. Koning
J. Troostwijk
Riet Slegers
Anita van Dam

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl
(of bel 5732752)

Extra voorstelling
Wim Hildering
Het aangekondigde toneelstuk ‘De mense kenne niet
meer lache’, van de hand van
regisseur Marc Versteege,
dat toneelvereniging Wim
Hildering komende vrijdag
en zaterdagavond op de
bühne van theater De Krocht
zal brengen, heeft zoveel losgemaakt in het Zandvoortse,
dat de kaarten al ver voor aanvang helemaal uitverkocht
zijn. Het bestuur van Wim
Hildering heeft nu besloten
om van de generale repetitie, donderdag 10 december, een openbare ‘try-out’ te
maken. Dus wie geen kaartje
heeft kunnen bemachtigen
voor vrijdag of zaterdag is
vanavond, donderdag 10 december, van harte welkom in
theater De Krocht. De voorstelling begint om 20.15 uur.
Voor donateurs van toneelvereniging is de entree gratis,
niet-leden betalen € 5.

Betaald met vals geld
Een Zandvoortse ondernemer is afgelopen zondag, 6
december, benadeeld door
twee personen die hem met
vals geld hebben betaald.
Zij hebben kleding gekocht
in een herenmodezaak in de
Haltestraat en afgerekend
met, wat later bleek, vals geld.
De twee zijn door een camera goed in beeld gebracht.
De politie vraagt of iemand
ze herkent en of u dat dan
kenbaar wil maken. U kunt
via 0900-8844, het landelijke
servicenummer van de politie
voor niet-urgente meldingen,
uw kennis met de politie de-

len. Doet u dat niet via 112.
Dat telefoonnummer is alleen
voor spoedgevallen.

De Wachtkamer
Nadat galerij ‘De BuzzzzHalte’
moest sluiten had de vereniging Beeldend Kunstenaars
Zandvoort (BKZ) geen gemeenschappelijke ruimte om
te exposeren. Nu is dan eindelijk een nieuw onderkomen
gevonden. Vrijdag 11 december vindt om 17.00 uur de officiële opening plaats van galerij ‘De Wachtkamer’ in Jupiter
Plaza. De kunstenaars zijn
verrukt over de riante ruimte
die hen is aangeboden op de
eerste etage van Jupiter Plaza.
26 BKZ-leden zullen hier hun
mooiste werken tentoonstellen. De kunstgalerij is te bereiken via de inpandige trap
in ‘Wachtkamer 1ste klasse’,
ook in Jupiter Plaza. De openingstijden zijn vrijdag en
zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur en zondag van 12.00 tot
16.00 uur.

Kerstmarkt verplaatst
De aangekondigde kerstmarkt in het centrum is een
week verplaatst. De markt
zou eerst komende zaterdag
tijdens de eerste dag van de
ijsbaan plaatsvinden op het
Kerkplein, maar nu is besloten
om het te verplaatsen naar het
weekend van de sprookjeswandeling en dan over twee
dagen. De knusse markt is net
als vorig jaar kleinschalig van
opzet en staat zowel zaterdag
als zondag op het Kerkplein.
Zaterdag van 12.00 tot 20.00
uur en zondag van 11.00 tot
17.00 uur.

Alle prijswinnaars krijgen ook persoonlijk bericht.

Zorgverzekering vanaf € 79,- p/m
met vrije keus van zorgverlener
Iedereen is welkom!
DORSMAN.NL OF 023-5714534

De verdachten staan op camera

5

Alle feestdagen
geopend
Gewoon a la carte

2 +1
*

DE GOEDKOOPSTE
IS GRATIS

*Enkel geldig voor individuele verpakkingen.
Geldig
van 26.11
tot 13.12.2015
met uitzondering
Geldig
van 26.11
tot 13.12.2015
met uitzondering
van de series Romance en EverNew.

Haltestraat 55
Zandvoort
Geopend
dinsdag t/m zaterdag

Zondag 13 december 2015
Aanvang 14.30 uur

Voor reserveringen belt u:
Zaras Griekse specialiteiten
Haltestraat 7 | tel. 5716631

Simon Rigter, tenorsaxofoon
Johan Clement, piano
Eric Timmermans, bas
Gijs Dijkhuizen, slagwerk

Tevens verzorgen wij uw catering

Entree € 15,- | Theater De Krocht

RESERVED FOR DEALER INFO

1ste Kerstdag

VIER KERST BIJ EVI

Luxe BBQ €32,50 p.p

25, 26 EN 27 december

2de Kerstdag

5/6 gangen menu €35,-/42,50 p.p
Een salade van gerookte eend, chips, rucola
en een sinaasappeldressing

~

5 gangen keuzemenu € 59.50
6 gangen keuzemenu € 69.50
Het Kerstmenu voor THUIS bestellen?
3 gangen keuzemenu € 29.50
4 gangen keuzemenu € 35.00

Stevige Bisque van strandkrabben en crostini’s
belegd met gerookte zalm

~
~

Spoom
Langzaam gegaard en daarna krokant gebakken
runder sukade, geserveerd met een ras el hanout saus,
gekarameliseerde worteltjes en knolselderij

~
~

Petit grand dessert
Kofﬁe/thee met bonbons

Bekijk onze website voor het Kerstmenu
www.restaurantevi.nl
Meer informatie of een tafel reserveren?

Restaurant eb & vloed (in Amsterdam Beach Hotel)
Badhuisplein 2-4 | Tel. 023-2010302

Restaurant EVI 023-573 66 80
Zeestraat 36 Zandvoort

Kerst in XL
Kerstavond 24 december
vanaf 17.00 uur à la carte
en specialiteitenkaart.

De avond wordt ingevuld door
live muziek van zanger Dennis
1ste Kerstdag 25 december zijn wij gesloten

2de Kerstdag 26 december
vanaf 17.00 uur à la carte
en specialiteitenkaart.

De avond wordt ingevuld door
live muziek van zanger Dennis
Reserveren in grand café XL

Kerkplein 8 of bel even: tel. 5712252
6
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‘Zandvoort lacht’ was weer lachen
Commissievergaderingen 2 & 3 december

De aflevering van Zandvoort lacht, met als ondertitel
Open mic. en gepresenteerd door Said El Hassnaoui in
restaurant eb & vloed van afgelopen zondag, kende weer
een aantal meer dan uitstekende (amateur)stand-up comedians. Duidelijk was dat een deel van hen de avond
gebruikte om nieuwe grappen en woordspelingen op het
publiek uit te proberen. De meesten slaagden daar met
vlag en wimpel in.

Arjan Kleton was een van de sterren van de avond

door Joop van Nes jr.

Een compliment moet gemaakt
worden voor een nog jonge debutant. Ties Rusink was zo stoer om

een aantal van zijn grappen met
de zaal te delen en slaagde daar
wonderwel in. Hij moet nog een
hoop leren maar als hij op deze
voet doorgaat, komt hij er wel.

Ook Dirk Waterreus, “ik ben geen
familie van...”, gaat er wel komen.
Snel, ad rem en up-to-date was
zijn korte voordracht, gelardeerd
met uitstekende woordgrappen.

Tijdens de vergadering van de gecombineerde CommisOntegenzeggelijk waren twee
routiniers, die vorig seizoen al in
Zandvoort optraden, de sterren
van de avond: Arjan Kleton en
Esther van Voort. Kleton treedt nu
regelmatig op uitnodiging op en
doet daar goede financiële zaken
mee. Zijn grappen over de horeca
fietsten er duidelijk in, vooral ‘een
mega-bestelling’ werd prima ontvangen. “Ik ben dit gedeelte in
mijn programma aan het invoegen. Ik moet het alleen nog goed
in mijn geheugen vastleggen”, zei
hij na afloop. Voor uw verslaggever was Van Voort weer de ster van
de avond. Zij viel vorig seizoen al
op met haar tot de verbeelding
sprekende grappen. Ook nu kon ik
er niet aan weerstaan om alles te
visualiseren. Knap en doordacht.
Alleen had ze deze keer een spiekbriefje nodig. Het is haar vergeven.

Laatste Jazz in Zandvoort van het jaar
Komende zondag, als het laatste jazzconcert van Jazz in
Zandvoort in theater De Krocht wordt gehouden, is tenorsaxofonist Simon Rigter te gast. De 42-jarige muzikant
heeft in en met een groot aantal gevestigde namen uit de
jazzwereld gespeeld.
Rigter studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
waar hij in 1996 afstudeerde. Hij
is vaste saxofonist in onder andere
het Dutch Jazz Orchestra, The Jazz
Orchestra of the Concertgebouw
en het Rotterdam Jazz Orchestra.

Verder trad hij onder andere op
met George Coleman.
Rigter wordt voor de gelegenheid
begeleid door Johan Clement
(piano), Erik Timmermans (contrabas) en slagwerker Gijs Dijk-

huizen, geen onbekenden in
De Krocht. Het concert begint
zondag om 14.30 uur. De entree
bedraagt € 15. Mocht u na afloop
gebruik willen maken van de afsluitende maaltijd à € 8,50, dan
moet u dat van tevoren even melden bij de beheerder Theo Smit.
Deze zondag serveert hij een
smaakvolle boerenkoolstamppot met worst en krijgt u een
dessert. Reserveren kan via tel.
06-54677947.

Speciaalbieren en stamppotten
smaken prima samen
Bier en boerenkool. Beide gingen er in als koek afgelopen
zondagmiddag tijdens het Midwinter Speciaal Bieren Festival in het Wapen van Zandvoort. Terwijl buiten storm en
regen het dorp geselden, brandde in het 125 jaar oude

worden. Er zijn al zoveel speciaalbieren, het worden er steeds meer.
En die willen de echte liefhebbers
allemaal graag proeven.

café de kachel en schonk Rob Peters een keur aan speciaalbieren. Het is de grote hobby van de uitbater.
Hij was trots dat brouwerij Klein
Duimpje speciaal voor het Wapen
een eigen winterbier heeft gebrouwen. Tot zijn vreugde waren
ook de gasten enthousiast over
het resultaat. Maar Peters had speciaal voor deze middag veel meer
bijzondere speciaalbieren in de
aanbieding, in totaal 19. Wie een
proefkaart kocht kon vijf bieren
uitzoeken. Wat te denken van chocoladebier met maar liefst 11,5%
alcohol! De smaak deed sterk
denken aan Haagse hopjes. Ook

Straffe Hendrik viel in de smaak,
evenals het Belgisch Filou, dat veel
doet denken aan Duvel.
Omdat je bij bier drinken ook
moet eten, had keukenprinses
Brigitte van Eig een overheerlijke
stamppottenbuffet verzorgd:
boerenkoel, hutspot en zuurkool,
draadjesvlees, speklapjes en rookworst. Het maakte dit ‘speciaalbieren-festijn’ tot een geslaagd evenement. Alle bezoekers waren het
er over eens: dit moet een traditie

Raad laat zich niet
paaien door Eneco
sie Samenleving en Bestuur & Middelen, van afgelopen
donderdag, bleek dat een meerderheid van de raad zich
niet wil laten paaien door een in het vooruitzicht gesteld
‘cadeautje’ van energiereus Eneco. De commissie wil in
meerderheid een Mitsubishi L200 Pick-up voor de gemeente, ter waarde van € 41.000 niet accepteren. Alleen
de VVD had geen problemen met de ‘gulle’ gift.
Het aan Eneco gelieerd bedrijf
Clusius, beheerder van windmolenpark Luchterduinen, wil de
Zandvoortse gemeenschap meer
betrekken bij het turbinepark en
heeft een cadeautje voor de gemeente in het vooruitzicht gesteld. Aangezien er in Zandvoort
veel oppositie is tegen de parken,
wil de commissie zich niet laten
paaien.
Fractievoorzitter van GBZ, Michel
Demmers, wil “geen kraaltjes en
spiegeltjes accepteren” van iemand die deze dingen juist neer
wil zetten. Hij vond, met excuses,
het nogal hoerig over komen.
De terreinwagen zou ook nog
eens uitgevoerd moeten worden met twee grote stickers, aan
beide kanten, met reclame voor
Luchterduinen en dat gaat ook
de rest van de commissie veel te
ver. Buitengewoon raadslid Jan
Beelen (CDA) noemde het een
“flutcadeau”.
Volgens portefeuillehouder wethouder Liesbeth Challik in haar
antwoord, is Zandvoort wel hard
toe aan een nieuwe terreinwagen.
Echter was het haar wel opgevallen dat aanvaarden niet echt wenselijk zou zijn. Belinda Göransson,
fractievoorzitter VVD, verwonderde zich over het principiële
standpunt dat haar collega-commissieleden hadden ingenomen.
Afgelopen zomer, tijdens een
vergadering van het presidium,
was nog naar voren gekomen dat
Zandvoort in zou kunnen stemmen met de gift.

Huurdersplatform
Een dag eerder was de vergadering van commissie Ruimte en
Economie. Daarin bleek dat het
Huurdersplatform Zandvoort
een nieuwe en volwaardige gesprekspartner van de gemeente
is geworden waar het gaat om een
nieuwe prestatieafspraak tussen
de gemeente en woonstichting
De Key. Een aantal partijen was
daar bij monde van hun commissieleden zeer content mee. Ook
bleek dat de huidige prestatieafspraak per 1 januari afloopt en
de tijd te kort is om tot nieuwe
afspraken met De Key te komen.
Nieuwbouw in Zandvoort kent een
spanningsveld voor wat betreft
De Key. De nieuwe Woningwet
staat toe om van wooncorporatie te switchen en de wethouder
kon niet aangeven of met De Key
doorgegaan wordt. “We zijn in gesprek”, meldde portefeuillehouder
Challik. In het in bezit hebben van
het terrein van de Corodex en
BMZ door De Key bestaat dus een
spanningsveld, voor wat betreft
eventuele sociale woningbouw,
en moet besproken worden.
Eventuele gegevens over ‘scheefwonen’, het bewonen van een
sociale huurwoning terwijl het
inkomen te hoog is, zijn niet
voorhanden. Dat het, ook in
Zandvoort, gebeurt is duidelijk.
De prestatieafspraak met De Key
loopt nu door tot 1 juli en dat is
volgens Challik geen probleem.
De wethouder beloofde in januari met meer gegevens te komen.

Op zaterdag 12 december komen de volgende onderwerpen aan
bod in het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort

Gezelligheid aan de bar van ’t Wapen

10.10 uur

Gezocht: redders op zee/ Hein Schrama, KNRM

10.25 uur

2 winnaars van de opstelwedstrijd/ vrijdag bekend

10.40 uur

Ondernemer/onder voorbehoud

11.10 uur

Politiek/onder voorbehoud

11.25 uur

Jazz in Zandvoort/Eric Timmermans

11.35 uur

Wintertheater/Noortje Oliemuller

11.40 uur

2e trekking OVZ lotenactie

Presentatie: Rob Petersen en Arie Koper
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Kerstbrunch (11:00 - 16:00)

MORITZ

- Speciale kerst sushi met kalkoen
- Eendfilet met saus & pannekoekjes
- Dim Sum met garnaalpasteitjes,
vleespasteitjes en custard buns
- Bruschetta, croissants en brood
met rijk beleg, jam, nutella, etc.
- Frisse salades
- Yoghurt met vers fruit

Food & Drinks

All You Can Eat
World Kitchen
Restaurant
powered by
Zeeweg 98
2051 EC Overveen
T. 023 - 573 8010
E. info@restaurantmoritz.nl

n
moritz.nl

Voor de kinderen:
- Frietjes met frikandelletjes,
gehaktballetjes en kipnuggets
- Poffertjes met poedersuiker
- Warme chocomel met slagroom

ELKE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

Kerstdiner (16:00 - 22:30)

All You Can Eat Moritz DeLuxe menu
aangevuld met speciale kerst items

Prijzen Kerst Brunch
Volwassenen € 22,50 p.p.
Kinderen (4 - 11jr) € 12,50 p.p.
Drankenpakket € 12,50 p.p.

(Prosecco, koffie of thee, jus d'orange, mineraalwater)

Prijzen Kerstdiner
Volwassenen € 33,50 p.p.
Kinderen (4 - 11jr) € 16,50 p.p.

OVERIGE ACTIES
IEDERE DONDERDAG

LADIES NIGHT

alle dames dineren voor

actieprijs € 20,00 p.p.

DRINKS & BEATS

Vanaf 20:00 uur
Alle cocktails en mix-drankjes € 5,00
Alle premium spirits en bubbles 25% korting

Vanaf 22:00 uur
Moritz Club Life
Chill Out Lounge Music

KINDERACTIE
alle kinderen voor

actieprijs € 20,00 p.p.
alle actievoorwaarden op onze website

BEDRIJVENGIDS pagina
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.

Autorijschool W. van der Veld

L

Al 25 jaar een begrip in Zandvoort!

Actie: € 100 korting

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl

www.pippeloentje-pluk.nl

Dennis Burke &
Soul Power Band

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

Die mag je niet missen!
Zat 12 dec live at Café Neuf

ROOMBRIE van het HUIS
* zacht, romig en altijd smedig..

NU 100 gram van 1,59 voor maar 99ct

Vooraf gezellig eten?
Reserveer dan tijdig 023 5713722

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Ondernemersvereniging zet volledig
in op oprichten Ondernemersfonds
De feestverlichting in het centrum speelde een grote rol

Ondernemersfonds

Om de afspraken in het convenant
te coördineren en te realiseren
is een Kernteam samengesteld.
Dat bestaat uit vertegenwoordigers van horeca, strandpachters,
vent- en standplaatshouders,
OVZ, Vereniging Bedrijventerrein
Zandvoort, vastgoedmensen, VVV
Zandvoort, Stichting Marketing
Zandvoort en de gemeente in
de persoon van kwartiermaker
Pascal Spijkerman. Tijdens de
jaarvergadering opperden diverse leden om uitsluitend samen
te werken met het Kernteam en
het OBZ (Ondernemers Belangen
Zandvoort), waar de vereniging
ook zitting in heeft, even ter zijde
te schuiven.

Alle hoop bij OVZ is gericht op
het Ondernemersfonds, waaraan op dit moment druk wordt
gewerkt. Dat idee is onderdeel
van het Convenant Horeca- &
Retailvisie, waarin ook wordt
gesteld dat alle ondernemers
verplicht geld moeten storten
in dit fonds, zodat er een geldpot ontstaat waaruit zaken als de
feestverlichting of andere evenementen betaald kunnen worden.

Over het omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht was
het bestuur positief gestemd:
“Het is nu al aanwijsbaar drukker in de winkelstraten.” Of het
door het goedkoper parkeren
in de winter ook drukker wordt
met auto’s, kan pas volgend jaar
duidelijk worden. In ieder geval
waren de OVZ’ers blij met het
initiatief.

bij de jaarvergadering van de Ondernemersvereniging
Zandvoort (OVZ) in hotel Hoogland vorige week donderdag. Omdat er te weinig winkeliers wilden meebetalen
dreigde OVZ een paar weken geleden dat er dit jaar geen
sfeerverlichting zou komen. Door een initiatief van onder
meer ondernemer Ferry Verbrugge, die persoonlijk een
groot aantal winkeliers wist over te halen om alsnog mee
te doen, kwam er genoeg geld binnen om de feestlichtjes
alsnog op te hangen.
Volgens de aanwezigen op de
vergadering was deze eenmansactie lovenswaardig, maar aan de
andere kant vonden ze het een
schande dat het op die manier
moest. Een punt van discussie
was ook de storinggevoeligheid
van de verlichting. Regelmatig
komt het voor dat de lampjes
het niet doen. Dat ligt volgens
Starlight, die de verlichting heeft
geleverd en onderhoudt, aan de
weersinvloeden zoals zout en
zand op de bedrading. In overleg
met OVZ wordt alles nu gecoat
ter bescherming. Maar volgens
kenners binnen de vereniging
is het probleem de goedkope

Chinese transformatorkastjes,
die slecht van kwaliteit zijn. Al
met al kost het extra onderhoud
ook extra geld.

Taxicentrale Fred Spronk de goedkoopste
Toen Fred Spronk op 1 juli 2010 zijn taxicentrale begon, iedere dag doen. We halen de kinvan de hele omgeving zou zijn. Toch is het waar. Gemiddeld betaalt u maar liefst 15% minder dan bij zijn collega’s.

Wagenpark van taxicentrale Fred Spronk

Ook kon hij nooit vermoeden
dat hij anno 2015 werkgever
van 7 werknemers zou zijn, met
een wagenpark van 4 auto’s.
Twee Mercedes Vito-busjes, een
Mercedes E-klasse en een Skoda
Superb zorgen ervoor dat u op
tijd op de gewenste bestemming
af wordt gezet. Of dat nou bij het
NS-station Zandvoort aan zee is
of in het hartje van Amsterdam.
De beide busjes kunnen elk negen passagiers vervoeren, de
luxe auto’s maximaal 4. Dan kan
hij, indien noodzakelijk, ook nog
een derde luxe auto inzetten
waardoor hij groepen van 28
personen tegelijkertijd kan vervoeren. Wel zo handig om dat te
weten.

En dan de prijs. Aan de landelijke
prijsstijgingen heeft Spronk nog
nooit meegedaan. “Ondanks de
hogere kosten, heb ik die landelijke trend nooit gevolgd. Daardoor
zijn wij verreweg de goedkoopste
taxicentrale in de wijde omgeving.
Bijvoorbeeld het vervoer van en
naar Schiphol, wat wij heel veel
verzorgen, kost slechts € 42,50
tot vier personen. Van 5 tot 8
personen betaalt u maar € 52,50.
Die prijs hanteren wij al vanaf het
begin en menigeen heeft daar al
van geprofiteerd”, zegt de aimabele taxi-man. Spronk verzorgt
ook het vervoer van Zandvoortse
basisschooljeugd van en naar het
kinderdagverblijf De Boomhut.
“Dat is een service van ons die wij

Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Pas in tweede helft
december wat guurder
December 2009 en 2010 waren hele bijzondere maanden met volop sneeuw en boven de pakken sneeuw
werd het toen ook erg koud op een aantal plaatsen. De
Kerst werd zelfs wit in beide jaren! Eigenlijk bleven de
winters tot en met maart 2013 opvallend koud door de
bank genomen en sommigen hadden het voorzichtig al
over de geleidelijke terugkeer van een kleine ‘ijstijd’.

(Advertorial)

kon hij nooit bevroeden dat hij in 2015 de goedkoopste

Weerbericht

deren op van school en brengen
ze naar De Boomhut. De ouders
kunnen dan gebruik maken van
onze betrouwbare chauffeurs”,
aldus Spronk.
Als u tijdens de komende feestdagen elders gaat eten, dan kunt
u nu alvast een taxi reserveren.
Taxicentrale Spronk zorgt dan dat
er op het afgesproken tijdstip een
auto, of een van de busjes, bij u
voor de deur staat om u naar uw
feestadres te brengen. Ook kunnen de medewerkers u op een van
tevoren afgesproken tijdstip weer
ophalen. Spronk: “Ook een service van ons. U hoeft dan niet op
slechts een glaasje van die heerlijke wijn te kijken. Wel zo gezellig.”
Al van het begin af aan heeft taxicentrale een taxistempelkaart. Als
u die na een rit door de chauffeur
laat afstempelen en u hebt dat
tien keer laten doen, dan is de
elfde rit op kosten van de zaak.
Helemaal gratis. Dus voor vervoer,
24 uur per dag en 7 dagen in de
week, gaat u met taxicentrale Fred
Spronk. Tel. 023-888 5588. At your
service!!
Meer over taxicentrale Fred
Spronk vindt u op www.taxicentralefredspronk.nl of op Facebook.
com/taxicentralefredspronk.

Niets van dit alles want de
afgelopen twee jaar was het
weer vertrouwd mildheid troef
en schoten we weer eens door
naar het andere uiterste qua
temperatuur. Momenteel is het
ook nog steeds erg zacht en de
eerste tien dagen van de maand
komen ontegenzeggelijk weer
in het rijtje met warmste eerste
decades van december ooit terecht. Nachttemperaturen van
12 graden hadden we voorbije
maandag.
De rest van deze week wordt
het iets minder zacht in
Zandvoort/Bentveld, maar zowel de dag- als nachttemperatuur blijft royaal boven nul en
komt gemiddeld nog steeds
veel te hoog uit voor de tweede decemberweek. Bovendien
blijft het steeds erg vochtig
met een vochtpercentage van
85-95.
Met de regenperikelen valt het
relatief mee. De eerste serieuze
regen dient zich vrijdag aan.
Ook in het weekend zal het niet
geheel droog zijn met vooral
op zondag weer kans op een regenperiode. Uiteraard waait de
wind nog steeds uit de beken-

de zuidwesthoek. Stormachtig
wordt het echter niet.
In de tweede maandhelft neigt
alles wat te zullen afkoelen zonder dat het diepwinters lijkt te
worden.
De kans op een wat meer
noordwestelijke stroming
wordt wat groter vanaf half
december met tot gevolg dat
het overdag eerder rond de 5
graden wordt en in de nachten soms tot wat vorst komt. In
onze contreien vlak uit zee zullen die paar koudere nachten
met een graadje vorst amper
opvallen.
De buien die dan eventueel
langskomen zouden een wat
winterse fractie kunnen gaan
geven.
Het noorden van Europa krijgt
wel te maken met beduidend
kouder weer, maar de wind
moet eerst noordoost zijn om
een deel van die kou naar de
Benelux te transporteren. De
vraag is of dat lukt?
Meer weerinfo is er eventueel
nog via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

8o

10o

10o

8o

Min

7o

7o

6o

7o

Zon

30%

30%

35%

25%

Neerslag 20%

85%

30%

90%

zw. 46

wzw. 6

zzw. 4

Wind

zw. 5-6
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Informatiebulletin Louisnummer
Davidscarré
11, 10 december 2015
Louis
Davids

Openbare ruimte
Louis Davidsstraat

Het Louis Davidscarré, gelegen in het hart van Zandvoort, biedt naast woningen ook ruimte
aan twee basisscholen, een bibliotheek, diverse vormen van kinderopvang, een multifunctionele ruimte voor culturele en sociale activiteiten, een sporthal en een openbare parkeergarage. In deze editie leest u over de heraanleg van de Louis Davidsstraat, de overdracht en
de definitieve invulling van ontwikkellocatie Koningstraat en de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

carré

In de loop van 2016 worden de Louis Davidsstraat
en het resterende deel van de Cornelis Slegersstraat heraangelegd. Hierbij wordt ook een deel van
de Schoolstraat meegenomen. In de plannen wordt
qua materiaal en vormgeving zoveel mogelijk
aangesloten op de huidige inrichting van het
centrum.

Voor vragen, meldingen of klachten over het Louis Davidscarré bel 088 – 400 80 85

In de Cornelis Slegersstraat wordt de riolering
vervangen en in de Louis Davidsstraat worden
verschillende nutsvoorzieningen aangelegd. De
containers bij het voormalige Gemeenschapshuis
verdwijnen en worden vervangen door ondergrondse containers. De bushalte wordt verplaatst
naar de ‘oude’ locatie aan de Louis Davidsstraat. De
huidige bushalte aan de Prinsesseweg komt te
vervallen.

Verkoop woningen
Voor de ontwikkelaar kan de vlag uit, want alle
40 woningen zijn verkocht! De verkoop is
vanaf het begin zeer succesvol verlopen en
afgelopen september zijn de laatste woningen
verkocht.
Het verkooptraject is snel gegaan en de
kopersbegeleider heeft met alle kopers een
gesprek gehad om hun wensen te verwerken.
De bouw is in volle gang. De ontwikkelingen
van de bouw kunt u volgen via
www.zandvoort.nl/ldc

De werkzaamheden worden in verschillende fases
uitgevoerd. Daardoor zijn de Louis Davidsstraat en
de Cornelis Slegersstraat waarschijnlijk slechts
voor een korte periode afgesloten voor verkeer. De
provincie Noord-Holland heeft voor deze werkzaamheden een subsidie beschikbaar gesteld.
Ontwerptekening van de nieuwe straatinrichting

Voortgang bouw
project ZNDPNT
Bezoek bouwproject
Op 11 november hebben twee wethouders, een
aantal gemeenteraadsleden en de directie van
Bouwbedrijf de Nijs de bouwplaats bezocht. De
Nijs realiseert momenteel in het centrum de uitbreiding van de parkeergarage, de uitbreiding van de
Albert Heijn en veertig appartementen.
Tijdens het bezoek heeft projectwethouder Bluijs
een certificaat uitgereikt aan directeur Winfred de
Nijs. Bouwbedrijf De Nijs heeft als eerste bedrijf in
Nederland het vierde niveau van de prestatieladder
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) behaald.
Deze prestatieladder geeft een praktische invulling
aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het
gebied van onder andere veiligheid, arbeidsomstandigheden en de omgang met grondstoffen. Het
bijbehorende certificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf aan de gestelde eisen en
verwachtingen voldoet. In totaal zijn er vijf niveaus
op de prestatieladder.

Ontwikkellocatie
Koningstraat

Het project ZNDPNT vordert gestaag. Het
betonskelet is al bijna op hoogte. Er is de
laatste tijd veel beton in het werk gestort. Dit
was te zien aan de lange rijen betonmixers die
de afgelopen weken in het centrum van Zandvoort hebben gestaan. Binnenkort wordt
gestart met het metselwerk en krijgt het
gebouw " zijn jasje " aan. De parkeerkelder is
al gekoppeld aan de bestaande kelder. Beide
kelders zijn nog gescheiden door een
stofschot.

Het heeft enige tijd geduurd maar eindelijk is
het zover. Door meerdere oorzaken is de
planontwikkeling voor fase 3, ontwikkellocatie
aan de Koningstraat, ernstig vertraagd. De
ontwikkelaar AM en de gemeente Zandvoort
hebben de draad weer opgepakt om het
woningbouwplan voor deze plek verder uit te
werken.

Openbare
voorzieningen in
ZNDPNT
In het project ZNDPNT komt een openbaar
toilet en een fietsenstalling. De fietsenstalling met 100 plaatsen komt op de hoek van
de Louis Davidsstraat en de toegang naar
het Carréplein en het openbare toilet aan
de Louis Davidsstraat.

Museum
Op de plek waar vroeger het Gemeenschapshuis heeft gestaan komt een particulier
museum. Het bestuur van het museum is druk
bezig met het maken van plannen voor de
inrichting van het gebouw. Zodra daar meer
over bekend is, zal het bestuur van het
museum u hierover informeren.

In het laatste deel van de parkeergarage komt een rollerbaan die direct naar het Raadhuisplein leidt.

Colofon
Vormgeving & Ontwerp: Woodcracker visuele bedrijfscommunicatie, Zandvoort - www.woodcracker.nl
Opmaak: I.Keur en E.J.Kok
Foto’s: G. Boukes en Gemeente Zandvoort

Op dit moment zijn de bouwers ook bezig met
het slopen van opbouw boven de winkel van
Albert Heijn. Daarbij komt nogal veel sloopgeluid vrij omdat daar veel beton in is verwerkt.

Projectwebsite
Alle informatie over het project kunt u vinden op de
projectwebsite: www.zandvoort.nl/ldc

Bouwbedrijf De Nijs is nu bezig om gezamenlijk met eindgebruiker Albert Heijn en de
gemeente te onderzoeken of de bouw kan
worden versneld. Doel hiervan is om een
gebruiksklare nieuwe supermarkt en een
aangepaste openbare ruimte gereed te
hebben voor de zomer van 2016. De onzekere
factor daarbij is het winterweer!

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer:
088 – 400 80 85

Via de Cornelis Slegersstraat wordt Albert Heijn
straks bevoorraad

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud.
U kunt aan de inhoud van deze
nieuwsbrief geen enkel recht ontlenen.
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Nijs realiseert momenteel in het centrum de uitbreiding van de parkeergarage, de uitbreiding van de
Albert Heijn en veertig appartementen.
Tijdens het bezoek heeft projectwethouder Bluijs
een certificaat uitgereikt aan directeur Winfred de
Nijs. Bouwbedrijf De Nijs heeft als eerste bedrijf in
Nederland het vierde niveau van de prestatieladder
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) behaald.
Deze prestatieladder geeft een praktische invulling
aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het
gebied van onder andere veiligheid, arbeidsomstandigheden en de omgang met grondstoffen. Het
bijbehorende certificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf aan de gestelde eisen en
verwachtingen voldoet. In totaal zijn er vijf niveaus
op de prestatieladder.

Ontwikkellocatie
Koningstraat

Het project ZNDPNT vordert gestaag. Het
betonskelet is al bijna op hoogte. Er is de
laatste tijd veel beton in het werk gestort. Dit
was te zien aan de lange rijen betonmixers die
de afgelopen weken in het centrum van Zandvoort hebben gestaan. Binnenkort wordt
gestart met het metselwerk en krijgt het
gebouw " zijn jasje " aan. De parkeerkelder is
al gekoppeld aan de bestaande kelder. Beide
kelders zijn nog gescheiden door een
stofschot.

Het heeft enige tijd geduurd maar eindelijk is
het zover. Door meerdere oorzaken is de
planontwikkeling voor fase 3, ontwikkellocatie
aan de Koningstraat, ernstig vertraagd. De
ontwikkelaar AM en de gemeente Zandvoort
hebben de draad weer opgepakt om het
woningbouwplan voor deze plek verder uit te
werken.

Openbare
voorzieningen in
ZNDPNT
In het project ZNDPNT komt een openbaar
toilet en een fietsenstalling. De fietsenstalling met 100 plaatsen komt op de hoek van
de Louis Davidsstraat en de toegang naar
het Carréplein en het openbare toilet aan
de Louis Davidsstraat.

Museum
Op de plek waar vroeger het Gemeenschapshuis heeft gestaan komt een particulier
museum. Het bestuur van het museum is druk
bezig met het maken van plannen voor de
inrichting van het gebouw. Zodra daar meer
over bekend is, zal het bestuur van het
museum u hierover informeren.

In het laatste deel van de parkeergarage komt een rollerbaan die direct naar het Raadhuisplein leidt.

Colofon
Vormgeving & Ontwerp: Woodcracker visuele bedrijfscommunicatie, Zandvoort - www.woodcracker.nl
Opmaak: I.Keur en E.J.Kok
Foto’s: G. Boukes en Gemeente Zandvoort

Op dit moment zijn de bouwers ook bezig met
het slopen van opbouw boven de winkel van
Albert Heijn. Daarbij komt nogal veel sloopgeluid vrij omdat daar veel beton in is verwerkt.

Projectwebsite
Alle informatie over het project kunt u vinden op de
projectwebsite: www.zandvoort.nl/ldc

Bouwbedrijf De Nijs is nu bezig om gezamenlijk met eindgebruiker Albert Heijn en de
gemeente te onderzoeken of de bouw kan
worden versneld. Doel hiervan is om een
gebruiksklare nieuwe supermarkt en een
aangepaste openbare ruimte gereed te
hebben voor de zomer van 2016. De onzekere
factor daarbij is het winterweer!

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer:
088 – 400 80 85

Via de Cornelis Slegersstraat wordt Albert Heijn
straks bevoorraad

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud.
U kunt aan de inhoud van deze
nieuwsbrief geen enkel recht ontlenen.

Zandkorrels
CURSUS PORTUGEES
Verleg je grenzen door
een taal te leren.
In Januari beginnen
wij al weer.
15 jaar ervaring lerares
www.portugeseles.blogspot.nl
Contact 0623368969,
Esther
....................................................
Te huur: kamer/studio
in het centrum van
Zandvoort.
Met eigen opgang.
Per direct t/m mei
2016. All Incl.
Tel. 023-5719541
....................................................
Gezocht:
jong, ervaren meisje voor
hulp in huishouding.
Tel. 5719541
....................................................
Zandvoort
Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
Garage-verkoop
Zat. 12 december
kerstcadeautjesjacht?
Vrijmarktprijzen
Garages ‘De Schelp’
10-16 uur

Voedingsworkshop
vr 18 dec door Annette
ter Heijden Thema:
Wat is voeding,
wat is vulling en hoe
stabiliseer ik mijn
bloedsuiker.
Tevens presentatie
van haar kennis-kookboek
‘ProefjeRoots’,
incl. info over Aloe
Vera. Aanvang 19.30
uur, entree € 7,50.
Adres: Beautybeachclub,
Burg. Engelbertsstraat 96.
Tel. 5716511
of mail info@gezondheidaanzee.nl
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee
of op www.amsterdamaanzee.amsterdam
en blijf op de hoogte
...................................................
Super-de-luxe
zonnebank bij
SmitS Health & Wellness
20 minuten voor € 10,€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733
Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur
Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur
Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A
...................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274

Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
...................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een
goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
...................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
.................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Klussen-RenovatieBouw P.M.K.
(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk,
badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit!
Professioneel schilder.
Ook voor
schoonmaakwerk bij
u thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................

Krua Surin
Thaifood Catering
Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise
Hapjes en maaltijden
Kleine maaltijd v.a 6,Spareribs met rijst 7,50
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?
Catering
Hapjes + maaltijden
14,- tot 16,- p/pers.
www.kruasurin.com
....................................................

Voor een pedicure
behandeling
waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens hot-stone
massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicurezandvoort.nl
...................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK,
alle onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
...................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw
binnen en buiten
schilderwerk.
www.023schilderwerken.
wordpress.com

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
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7
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PARTICULIER

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee
of op www.amsterdamaanzee.amsterdam
en blijf op de hoogte
....................................................
Verhuren?
Wij verzorgen:
de reserveringen,
in- en uitcheck,
schoonmaak,
plaatsen en foto’s
op internet, reinigen
wasgoed, interieuradvies,
schilder- en
onderhoudswerkzaamheden. Meer info:
Beautyfull Home Rentals
06-43004411
ubos@planet.nl
....................................................
Garages te huur
met elektra. Vanaf € 130,-.
Locatie: Trompstraat.
Tel. 06-28640654

Poelier
Hans Ruardy
Uw specialist in wild en gevogelte

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Zakelijke zandkorrel

Hulp nodig met
uw computer?
PC-laptop-tablet
Advies,
storing verhelpen
of training aan huis.
Bel 06-22802320

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
...................................................

ZAKELIJK

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra
€ 155 per maand
06-53256274
....................................................

Te koop aangeboden:
ruime garage,
ca. 5-6m. met licht.
Tel. 06-53892679
....................................................

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:

Voor een geslaagd kerstdiner:

• Verse kalkoen
• konijn
• haas
• eend
• hert
• parelhoen
• fazant
• wildzwijn
• struisvogel
• rollade
• etc.

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Om teleurstelling te voorkomen
raden wij u aan om tijdig te bestellen.

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestellijsten verkrijgbaar aan de kraam.
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Autorijschool W. v.d. Veld bestaat 25 jaar
Veld hun autorijschool zijn begonnen. Wim trok in 1990 de stoute schoenen aan nadat
hij bij rijschool Doppenberg met het vak van auto-instructeur kennis had gemaakt. Tegenwoordig, ook alweer 22 jaar, wordt hij bijgestaan door zijn vrouw Astrid die door
hem met het virus werd aangestoken.

Astrid en Wim van Autorijschool W. v.d. Veld

Astrid is daarmee de enige actieve vrouwelijke rijinstructeur
van Zandvoort. “Ik hielp Wim met
zijn lessen en overhoorde hem
regelmatig. Ik vond het dermate
interessant dat ik zelf ook op een
gegeven moment mijn papieren
voor instructeur ben gaan halen.
Altijd makkelijk als er drukte is of

als Wim onverhoopt ziek mocht
worden”, zegt ze.
Wim en Astrid zijn maar wat trots
op hun rijschool. Natuurlijk kunnen zij niet garanderen dat iedereen in een keer slaagt bij het
rijexamen, maar het slagingspercentage van rijschool W. v.d. Veld

ligt wel veel hoger dan het ‘kringgemiddelde’. “Dat ligt gemiddeld
op 45 tot 50% en daar hebben
wij nog nooit onder gezeten. Er
zijn zelfs jaren geweest dat we op
een slagingspercentage van 90%
zaten”, vertelt Astrid vol trots, die
schat dat in de afgelopen 25 jaar
circa 1.000 leerlingen geslaagd

zijn. Een respectabel aantal.
Er is in die 25 jaar wel het een en
ander veranderd. Niet alleen is
het verkeer intensiever geworden, ook de wetgeving is op
een hoger plan gebracht. Wim
vertelt: “Er zijn meer ‘verkeerstaken’ gekomen. Leerlingen moeten meer technische knowhow
in huis hebben. Zo moeten ze
het voertuig kunnen controleren. Ook moeten ze zelfstandig
kunnen rijden. Dat houdt in via
een navigatiesysteem, coördinatiepunt of bewegwijzering
een route kunnen bepalen. Ook
moeten ze meer milieubewust
zijn. De hoofdzaak is echter nog
altijd hetzelfde: ze moeten veilig
en zelfstandig hun weg kunnen
vinden.” Astrid valt hem bij: “Je
kunt beter op een goede manier
de verkeerde kant op gaan, dan
perse de goede kant op willen
gaan op een verkeerde manier.”
In verband met het jubileum
heeft de rijschool een aantal
acties lopen. Deze zijn te vinden op de Facebook pagina
Autorijschool W. van der Veld.
De autorijschool is te bereiken
via tel. 5719188 of 06-23625605.

Zoektocht langs de 1ste stenen van Zandvoort
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Dierentehuis Kennemerland

Nu eens geen eerste steen maar heel bijzonder, een laatste steen.

: Kennemer Dierentehuis
: Keesomstraat 5 Zandvoort
: DEZE LAATSTE STEEN WERD GEPLAATST
DOOR MR. H.M.VAN FENEMA
OUD BURGEMEESTER VAN ZANDVOORT
31 AUG. 1968
Maker
: onbekend
Datum onthulling : Zaterdag 31 augustus 1968
Onthuld door
: Oud burgemeester van Fenema
Bron
: ZN1968-0387
Bijzonderheden : Dit keer geen onthulling van de eerste steen maar de laatste steen die in de muur is gemetseld.
Naam
Lokatie
Tekst

Kennemer Dierentehuis
Er waren veel burgemeesters,
bestuurders uit Kennemerland
en genodigden aanwezig bij de
officiële opening. De voorzitter van de stichting “Kennemer
Dierentehuis”, dhr. P. Ruhaak,
verwelkomde de aanwezigen.
Oud burgemeester H.M. van
Fenema onthulde de laatste
steen in het hoofdgebouw. De
officiële opening werd door
burgemeester A. Nawijn verricht, hij opende de voordeur
van het hoofdgebouw met een
versierde sleutel. Iedereen was
van mening dat dit nieuwe die-

rentehuis tot een der meest modernste ingerichte in ons land
behoorde. Tevens prees men de
unieke ligging te midden van
het fraaie duinlandschap.

Dierentehuis
Kennemerland
Onder de huidige naam ‘Dierentehuis Kennemerland’ wordt het
tehuis geëxploiteerd door de
stichting, SBDK. Deze stichting is
verbonden aan de regio NoordHolland Zuid van de Nederlandse
Dierenbescherming. Het is een
grote organisatie die op tal van
gebieden voor de dieren actief

is. Zo is er een eigen dierenambulance met maar liefst 6 wagens, er zijn 8 beroepskrachten
werkzaam en samen met zo’n 60
vrijwilligers wordt alles in goede
banen geleid. Het dierentehuis
heeft een regiofunctie. Zwerfdieren uit de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem,

Haar lem mer liede & Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort
en Hillegom worden hier opgevangen. Sinds voorjaar 2004
ontving men erkenning door de
landelijke Dierenbescherming.
Deze erkenning houdt in dat
er volgens de landelijke regels
wordt gewerkt.

Box tv
Hij lachte hartelijk mee, de verkoper in de winkel, toen we hem
de leeftijd van onze televisie
vertelden. 19 lentes jong is het
logge beestje. Een heuse Philips
Matchline, met (voor tegenwoordig) vergeten breedbeeld in de
kast. Het was het neusje van de
zalm in 1996. En hij heeft zijn jaren
mooi gedragen. Tranen hebben
gevloeid voor zijn scherm, harten
hebben gebonkt. En al die jaren
hebben een rieten mandje met
plant en stalen kaarsentempeltje
zijn hoofddeksel bekleed. Het is
waarschijnlijk praten over een prehistorietijdperk voor velen, maar
mis was het niet. Degelijk ontwerp van apparaten die werkten,
ook toen al hun tijd vooruit. Een
mankement of storing hebben we
nimmer hoeven incasseren. Alleen
de landelijke van KPN dan, hoe
toevallig ook enkele weken geleden. Ooit eerder toen een nieuwe
ontvanger werd geplaatst, sprak
de medewerker van het telecombedrijf, enigszins stamelend doch
liefkozend tegen zijn leidinggevende door de telefoon, over een
grote box tv. En dat was hij. Zo eentje die beschermend overkwam.
Nu is het kiezen, en duizelen de
termen HD, 4K, Ultra HD, SUHD,
curved en nano christal colour
door ons hoofd. Een ‘normaal’
formaat is amper te krijgen, het
is meer van filmdoek formaat.
Ongekende, pure, zuivere werkelijkheidsscherpte, levensechte
onderwater diepte, strakke kleurcontouren en het toestel zelf zo
dun als een schilderij.
In het weekend zullen we ’m niet
zo missen, met allerhande activiteiten en vriendenlunch. Ook tijdens het live aanschouwen van
Lenette van Dongen op toneel,
geen gemis. Wel is er onbewust
meer tijd voor andere spontane,
aangename, nodige of juist ‘nog
even zin in maken’ dingen van je
‘to-do-list’.
Maar de muur waar het beeldscherm stond is intussen leeg.
Ik mis mijn plankje. Waar mag
mijn rieten mandje met plantje
nu heen? Ik zal een nieuw plekje
voor haar moeten vinden. Of
gaan we gewoon voor helemaal
niets? Want nieuws is hedendaags tenslotte niet iets
om hem voor aan te zetten.
Alhoewel, standje knisperend haardvuur dan misschien…

Mandy Schoorl

Vorige week dinsdag, 1 december, was het exact 25 jaar geleden dat Wim en Astrid v.d.

Column

13

OPEN HUIZEN UURTJE ZATERDAG A.S. 12:00-13:00 UUR!
Ook Open Huis bij onderstaande woningen

OPEN HUIS!
Kochstraat 23
• Open huis zaterdag 12 december a.s. van 12:00-13:00 uur;
• Gezinswoning in kindvriendelijke omgeving;
• 2 slaapkamers, op eenvoudige wijze 4 slaapkamers
te creëren;
• Zonnige achtertuin van maar liefst 12 meter diep;
• Op loopafstand van diverse basisscholen, sportclubs
en winkelcentrum;
• Woonoppervlakte: ca. 90 m², perceel: 157 m².

Stationsplein 17F1

Van Galenstraat 110

2-Kamerapp. nabij het strand,
woonopp. 50 m², € 119.500,= k.k.

3-Kamerapp. met riant terras,
woonopp. 66 m², € 175.000,= k.k.

Bm. van Alphenstraat 61F15

Nieuwstraat 5

Voormalig 3-kamerapp. met weids
uitzicht, woonopp. 80 m², € 219.000,=

Hoekwoning met 3 slaapkamers,
€ 225.000,= k.k.

Nieuwstraat 13

Haarlemmerstraat 46

Vraagprijs:
€ 249.000,= k.k.

OPEN HUIS!
Kromboomsveld 20
• Open huis zaterdag 12 december a.s. van 12:00-13:00 uur;
• Zeer ruime gezinswoning in Park Duinwijk met vrij uitzicht
over Verzetsplein;
• Vrij uitzicht over Verzetsplein;
• Tuingerichte living met openslaande deuren;
• 4 slaapkamers en zonnige achtertuin op het zuiden;
• Op loopafstand van het centrum, strand en NS-station;
• Woonopp: 130 m², perceel: 167 m².

Vraagprijs:
€ 339.000,= k.k.

2 onder 1 kap met 3 slaapkamers,
woonopp. 90 m², € 245.000,= k.k.

Ruime verandawoning met 4 kamers,
woonopp. 150 m², € 449.000,= k.k.

Gemiddelde
Funda klanten
beoordeling een 9,0!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

(Bron: Funda)

Vinkenstraat 48

Fraaie villa met oprit en zonnige tuin,
woonopp. 153 m², € 599.000,= k.k.

Residence Pandora
Poststraat 11 - Zandvoort

Draadloos muziek door het hele
huis in een handomdraai.
Eendelige SoundTouch music systems zijn de eenvoudigste manier
om muziek in het hele huis af te spelen – draadloos. Ze zijn onderdeel
van een hele serie producten waarmee je miljoenen nummers van
muziekdiensten, internetradiozenders en je eigen muziekbibliotheek
kunt beluisteren. En met zes instelbare presets heb je direct toegang
tot je favoriete muziek, zelfs zonder een telefoon of tablet.
®

Per direct beschikbaar
•

Grote luxe appartementen met 2 of
3 slaapkamers, 100 - 126m2

•

Zeer lichte ruime woonkamer

•

Zonnig balkon van 12m

Deezer is een geregistreerd handelsmerk van Blogmusik SAS. Spotify is een geregistreerd handelsmerk van Spotify AB. iTunes is een handelsmerk van Apple
Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. Muziekdiensten kunnen per land verschillen. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
2 Het Bluetooth -woordmerk is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt
Een wifi-thuisnetwerk en toegang tot internet zijn vereist.
door Bose Corporation gebruikt onder licentie. SoundTouch is een handelsmerk van Bose Corporation in de VS en andere landen. ©2015 Bose Corporation.
®

®

• Prive parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder
Nu verkrijgbaar bij:

ANPASSING!
A
S
IJ
R
P
E
IR
A
L
U
SPECTAC

DEALER LOGO

Dealer Logo Placeholder
Nu vanaf
€ 285.000,- tot € 345.000,vrij op naam!

T. 023 54 202 44
www.mooijekindvleut.nl

M. 06 2042 4195
M. 06 5325 0629

Open huis Zaterdag 12 december
van 11.00 tot 14.00 uur
14

NIEUW

SoundTouch
wireless music systems
®

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl

Column

Heden Verleden
Het Genootschap Oud Zandvoort bestaat 45 jaar
Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) is niet de oudste
vereniging van Zandvoort maar heeft wel het meeste
aantal leden in 45 jaar kunnen inschrijven. Op 11 december 1970 werd tijdens de vergadering in de zaal
van restaurant Zomerlust aan de Kosterstraat de oprichting officieel bevestigd onder voorzitterschap
van het comité van voorbereiding, de heer P. Brune.
Het initiatief van de oprichting
van GOZ was een gevolg van
het ontstaan van de folklorevereniging ‘De Wurf’, op 22 mei
1970 in het Gemeenschapshuis.
De grondleggers om de
Zandvoortse historie te bewaren, mevrouw E. Bakels en de
heren P. v.d Mije KCzn en G. de
Heer, werden in de toespraak
van Brune benoemd. Tevens
gaf Brune het doel van GOZ aan:
de historische tentoonstellingen voortzetten, het realiseren
van een oudheidskamer in het
Cultureel Centrum (wat nu het
Zandvoorts Museum is), speciale werkgroepen vormen en de
historie van Zandvoort inventariseren en bewaren.

Oprichtingsbestuur
In de vergadering werd ook het
bestuur benoemd met als voorzitter de heer C.J. Wagenaar, secretaris P. Brune, penningmeester T.R. Althuisius en leden de
heren Th.R. Hilbers en J.A. Steen.
Met een filmpje en een lezing
van Wagenaar over het bewa-

ren van bepaalde bouwstijlen
en met een slotwoord van wethouder cultuur K.C. v.d. Mije Pzn
die beloofde dat hij zich hard
zou maken om de oudheidskamer gestalte te geven en met
de toezegging dat het college
niet financieel afzijdig zou blijven, was de oprichting van GOZ
een feit.
Hoewel de oudheidskamers in
de loop der jaren verminderd
zijn, heeft de stijlkamer tot heden nog steeds een bijzondere
plek in het Zandvoorts Museum.
Tijdens een genootschapsavond ontving op 1 augustus
1971 de heer P. v.d. Mije KCzn
op 80 jarige leeftijd als erelid de
zilveren penning. Nadien zijn er
geen zilveren penningen meer
uitgereikt.

Na 45 jaar
Zoals gezegd is in de 45 jaar
het ledenaantal fors gegroeid.
In 1980 werd het verenigingsblad ‘De Klink’ geïntroduceerd,
dat één keer per kwartaal wordt

Oudheidskamer in het Cultureel Centrum

Ook het archief is gegroeid
met 22.000 digitale beelden
en wordt keurig gearchiveerd
door Martin Kiefer. Verder
worden ook oude filmbeelden, vaak geschonken door
leden, gedigitaliseerd en worden de films vertoond op de
Genootschapsavonden. Tijdens
de algemene ledenvergadering op 22 mei 2015 werd Paul
Olieslagers als nieuwe voorzitter benoemd, als opvolger van
de overleden Carl Simons.

om een opstel te maken over de
periode 1970. Ook bij de kinderkunstlijn 2015-2016, onder leiding van Marianne Rebel, staat
het thema dit keer in het teken
van het jubileum. Zo wordt de
jeugd van Zandvoort in kennis
gesteld van de historie van het
oude vissersdorp. Want de geschiedenis van Zandvoort moet,
ondanks de mogelijke samenwerking met Haarlem, worden
doorgegeven. Dit is een van de
hoofdtaken die tijdens de oprichting vastgesteld zijn. Samen
met de andere historische verenigingen een schone taak voor
de 45 jarige GOZ.

Om het 45 jubileum te vieren
heeft het GOZ bestuur de jeugd
erbij betrokken en is er voor de
groepen 7 van de basisscholen
een prijsvraag uitgeschreven

In Zomerlust werd de oprichting bekrachtigd

KNRM vrijwilligers onbetaalbare redders in nood
Maandag 7 december was de Nationale Vrijwilligersdag. KNRM Station Zandvoort is
ook volledig afhankelijk van vrijwilligers. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onder alle
(weers)omstandigheden vrijwillig inzetbaar. Dat is uniek.
Al 191 jaar staat de bemanning
van Zandvoort klaar om mens
en dier te redden in nood op
zee. Om dit te bewerkstelligen
zijn manuren en gelden nodig.
De KNRM is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs

en ontvangt geen overheidssubsidie.
Op maandag 7 december stonden de manuren centraal. Mannen en vrouwen die kennis van
zaken hebben en deze profes-

sionaliteit weten te combineren
met ‘hart voor de zaak’. Want als
de pieper gaat snellen ze van hun
werk, huis of andere hobby om levensreddend werk te verrichten.
Niet alleen op operationeel ni-

Huishoudelijke ondersteuning is meer dan alleen
schoonmaken. De afgelopen
week stonden het internet
en de kranten vol artikelen
over de huishoudelijke ondersteuning, zoals het mogelijke
faillissement van thuiszorgorganisatie TSN. Maar ook over
de brandbrief van ANBO, Actiz
en BTN waarin zij hun zorgen
uitten over het professionele
aanbod van huishoudelijke
hulp aan zieken of kwetsbare
burgers zoals ouderen, wat
door gemeenten onmogelijk
gemaakt wordt.
In veel gemeenten wordt
huishoudelijke hulp onder
kostprijs geboden. Met alle
gevolgen van dien: veel ontslagen en ouderen en langdurig
zieken zonder ondersteuning.

Huidige bestuur | Foto: Rob Bossink

uitgegeven. Was het formaat
van de Klink in eerste instantie klein en in het zwart/wit,
tegenwoordig is, op initiatief
van de toenmalige redacteur
Peter Bluijs, de Klink een fraai
tijdschrift geworden op groot
formaat en in kleur.

Meer dan alleen
schoonmaken

veau, maar ook de plaatselijke
commissie doet dit volledig vrijwillig. Zij sturen het station aan
en bieden een ondersteunende
rol. De commissie ziet er op toe
dat het reddingstation goed
functioneert. Opleidingen, fondsenwerving en secretariële zaken
zijn bij hen aan de orde van de
dag. De KNRM’ers zijn hulpverleners om trots op te zijn.

Ik hoop echt dat het niet zover komt, want voor veel ouderen is de huishoudelijke
hulp meer dan iemand die het
huis schoonmaakt. Ouderen
kijken vaak heel erg uit naar
de komst van de hulp, 1 x per
week een paar uurtjes. Ze kijken uit naar het gezelschap,
naar het praatje. Als dat wegvalt, zijn ze vaak nog eenzamer en meer geïsoleerd van
de buitenwereld.
Bovendien hebben de medewerkers van de huishouding
ook een signalerende rol.
Zeker voor ouderen die weinig
tot geen bezoek krijgen, is dit
een belangrijke rol. De huishoudelijk medewerkers zijn
namelijk de eersten die zien
als het niet goed gaat met de
cliënt. Dan kunnen ze de wijkverpleegkundige inschakelen
die vervolgens kan bepalen
of de cliënt thuiszorg nodig
heeft en hoeveel.
Na de klusjes in huis even
gaan zitten om een praatje
te maken en een kopje koffie
te drinken. Dat is van niet te
onderschatten belang voor de
cliënten. Praten over koetjes
en kalfjes, maar ook hele diepgaande gesprekken worden
er gevoerd. Bovendien zijn de
huishoudelijk medewerkers
vaak de link naar de
buitenwereld, naar
de maatschappij.
Deze aandacht is van
onschatbare waarde
voor de ouderen en
dat mag hen niet afgepakt worden.

Saskia Moulijn

&
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

•

Balanceren

www.autobedrijfzandvoort.nl

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .

of een afspraak…

VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .

TEL. 023-5252930

Winteraanbiedingen!
Leveren en monteren van een
Vaillant ecoTEC plus VHR 35-38/5-5 CW5+
inclusief Vaillant Calormatic klokthermostaat
€ 1.750,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van
Vaillant € 100,- retour)
Leveren en monteren van een
Remeha Tzerra CW4+
inclusief I-Sense klokthermostaat
€ 1.445,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van
Remeha € 75,- retour)

Bel nu voor informatie

VOOR DIESEL EN BENZINE!

LOODGIETERSBEDRIJF - SANITAIR - DAKBEDEKKING

Tevens zijn wij gespecialiseerd in onderhoud
van cv-ketels en dak-werkzaamheden.
Ook werken wij met all-in contracten, deze
worden op maat gemaakt.
www.loodgietervanbaakbloemendaal.nl

 023-5730962

Kerstsfeer & ......
Specialist voor al uw bloemwerken.

Sinds 2000 uw landelijk erkend
installateur voor huis en kantoor
Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

NIEUW

Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer
het u het beste uitkomt”

Veilig en prettig wonen in een van onze
woonzorgcentra A.G. Bodaan,
Huis in de Duinen of Meerleven.

bij Daandasana yoga

STRESS RELEASE YOGA
Op vrijdagochtend van 11.00 - 12.00 uur.
Het is een mooie instap les voor o.a. beginnende yogi’s
of herstel van blessure of ziekte. Er wordt veel aandacht
besteed aan ademhalingsoefeningen, balans en stretchen.
Deze ontspannende yoga les wordt gegeven op kamer temperatuur.

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij
geheugenproblemen en gezelligheid
met dorpsgenoten.

Afdeling Zorgbemiddeling van Amie:
“Wij beantwoorden al uw vragen over wonen,
zorg en welzijn”

Meld je nu aan voor een gratis proefles*
Alle informatie vind je op onze site:

Amie, de vertrouwde
Wonen & Zorg: Een appartement
zorgaanbieder in de gemeenten en zorg in een van onze uniek
Zandvoort en Bloemendaal:
gelegen woonzorgcentra.
Thuis & Zorg: Zorg vanuit
onze kleinschalige wijkteams,
in onze ontmoetingscentra of
de aanleunwoningen.
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Welzijn & Gemak: Deelname
aan activiteiten, hulp bij het
boodschappen doen of begeleiding
naar het ziekenhuis.

Kortdurend verblijf: Een verblijf
na opname in het ziekenhuis,
ter ontlasting van uw mantelzorger
of in de laatste levensfase.
Informatie:
zorgbemiddeling@amie.nl
Tel. 023 - 574 16 37
24/7 bereikbaar!

WWW.DAANDASANAYOGA.NL
*vraag naar de voorwaarden
Daandasana Yoga
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) - Tel. 06 39890489

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 50 - 2015

Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

Vergadering College

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
bekend dat de volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit van het oprichten of veranderen van de inrichting
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van
de Wet milieubeheer:
• Tandartspraktijk Zandvoort,Thomsonstraat 1
• Ho & Mo Food Express, Ampèrestraat 3
• Shamalsnackwagen, Kamerlingh Onnesstraat 19
• Zandvoortse Reddingsbrigade, Boulevard Barnaart 50
• Timmer en Onderhoudsbedrijf Jeff Groot, Ampèrestraat 9
• Zandvoortse Reddingsbrigade, Boulevard Paulus Loot 66
• Stal de Naalsenhof B.V., Zuidlaan 51 te Bentveld

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 49 en
de verdere in week 49 door het college genomen besluiten
zijn in week 50 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 december 2015

De onderwerpen van deze vergadering:

Ingekomen vergunningsaanvragen

HAMERSTUKKEN
Herziene grondexploitatie Middenboulevard 2015
Wijziging gemeenschappelijke regeling Paswerk
Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland
(STOPOZ)

Omgevingsvergunning aangevraagd

BESPREEKSTUKKEN
Ontwerpbestemmingsplan Groot Bentveld
Verlenging prestatieafspraken Woonstichting De Key, Huurdersplatform Zandvoort en gemeente Zandvoort
Herziene grondexploitatie Louis Davidscarré
Ingekomen post
Verslagen van de vergaderingen van 12 en 24 november 2015
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
vergadering begint om 20.00 uur
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>
Luisteren en verslag”).

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Bentveld:
- Zandvoortselaan 248, maken uitweg, ingekomen 27 november 2015, 2015-VV-178.
- Zeestraat 71a, wijzigen dak, ingekomen 01 december 2015,
2015-VV-179.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagelegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 15 december 2015 wordt de papiercontainer geleegd
in de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 17
december 2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend,
dat de gemeenteraad op 24 november 2015 heeft besloten,
dat op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden gelegen binnen de rode lijnen zoals aangegeven op de bij dit
besluit behorende kaart registratienummer Z 2011 - 004709
(bestemmingsplangebied Centrum met uitzondering van het
projectgebied LDC) en binnen de aangegeven vlakken op de
digitale verbeelding. Dit besluit treedt in werking met ingang
van 17 december 2015.

Zandvoort:
- Dorpsplein 2, indelingswijziging met constructieve ingreep,
verzonden 30 november 2015, 2015-VV-160.

Het besluit ligt met de bij het besluit behorende kaart registratienummer Z 2011 - 004709, waarop met een omlijning het
betreffende gebied is aangegeven, voor een ieder tijdens de
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat 2) te Zandvoort. De stukken zijn
tevens langs elektronische weg beschikbaar via de landelijke
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Tegen het besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene
wet bestuursrecht in combinatie met artikel 1 van BIJLAGE 2,
behorende bij deze wet, geen bezwaar of beroep mogelijk.
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Verkeersbesluit Dr. J.G. Mezgerstraat t.h.v. nr. 26a
24 november 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/CT/2015/10/000119 voor Dr. J.G. Mezgerstraat t.h.v.
nr. 26a. Het verkeersbesluit houdt in dat twee parkeervakken
aan de Dr. J.G. Mezgerstraat worden gereserveerd voor het
opladen van elektrische voertuigen.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.
Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.
Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.
Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.
Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan
de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.
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Voetbal

SV Zandvoort deelt mokerslag uit
Het keurkorps van SV Zandvoort heeft zaterdagmiddag aan het
bezoekende Vlug en Vaardig uit Amsterdam een mokerslag uitgedeeld die tot ver in de hoofdstad te horen moet zijn geweest.
Na twee keer 45 minuten stond er niet minder dan 12-1 op het
scorebord. Nog nooit had iemand van de Zandvoortse fans zo
een eindstand gezien. “Ik kan het mij in ieder geval niet herinneren”, zei voorzitter Kees van Dijk na afloop.

zorgde. Een interceptie en twee
schijnbewegingen om de keeper
van de Amsterdammers te passeren
zorgden voor de 1-0. Toen Maurice
Moll even later een licht zetje kreeg
bij een doelpoging, ging de bal op
de stip en was het voor ‘man of the
match’ Moll kinderspel om zijn ploeg
op een grotere voorsprong te helpen. Nog voor rust kon Michielsen
voor de 3-0 zorgen en maakte Moll
een mooie aanval af: 4-0.
Na de thee konden de Zandvoorters
hun technische surplus laten zien.
Met de wind vol in het gezicht kunnen alleen lage passes aankomen
en is combinatievoetbal van de
eerste orde. Om een lang verhaal
kort te maken: Zandvoort voldeed
aan deze voorwaarden en Moll (3x),
Jesse de Haan (3x), Michielsen (2x),
Boy Visser (2x), Max Aardewerk en
Patrick van der Oord maakten het
dozijn vol.

Maurice Moll verzilverde voor rust een strafschop

Zandvoort was tot in de toppen van
de tenen geconcentreerd, na een
stevig gesprek dat het team met trainer Laurens ten Heuvel afgelopen
week had gehad. De oefenmeester
was het met de algemene instelling
van zijn team niet eens en eiste een
andere benadering. Die kreeg hij al
in de eerste de beste wedstrijd na
de praatsessie. Al snel was duidelijk
dat Zandvoort gretig was en wilde
voetballen. Voetballen is niet alleen aanvallen maar zeer zeker ook
verdedigen en wel zo snel mogelijk
na balverlies, hetgeen vooral in de

tweede helft gebeurde.
Zandvoort startte met de stevige
wind in de rug, niet echt een voordeel want de ballen die gegeven
worden moeten niet te hard gespeeld worden. Dat schoten uit
de tweede en zelfs de derde linie
resultaat kunnen hebben, bewees
Patrick Koper die bij een stand van
2-0 een vreselijk hard schot loste
dat bijkans de lat in tweeën gespleten zou hebben. Daarvoor was het
Koen Michielsen die met een slimme actie voor het eerste doelpunt

Ondanks dit schitterende resultaat
kon Zandvoort echter niet de eerste plaats in de ranglijst overnemen
van Buitenveldert. Buitenveldert
won namelijk ook en bleef zo in
punten boven Zandvoort staan. De
Amsterdammers waren in IJmuiden
met 1-4 te sterk voor de club met
dezelfde naam.
Komende week speelt SV Zandvoort
om 14.30 uur bij ASV Arsenal aan
het IJsbaanpad in Amsterdam, dat
zaterdag met 3-0 bij VVC verloor.
Overige uitslagen 3e klasse B: Jos/
Watergraafsmeer – CTO ’70: 3-0;
KHFC - Stormvogels: 3-0; SCW – De
Brug 5-1 en ZSGO/WMS – BlauwWit/Beursbengels werd 1-1.

Handbal

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Ook Westside kon ZSC niet stoppen
De handbalsters van ZSC hebben de inhaalwedstrijd tegen het
vierde team van het hoofdstedelijke Westside vrij simpel gewonnen. Ondanks het ‘verlies’ van een waarschijnlijk ernstig geblesseerd geraakte Laura Koning, zij werd met een ambulance
naar het ziekenhuis gebracht nadat zij door haar enkel was gegaan, stond er na afloop een fraaie 20-10 op het scorebord van
de Korver Sporthal.
“Na iets minder dan een kwartier spelen en een 5-3 voorsprong ging Laura
Koning door haar enkel. Zij voelde
eigenlijk direct dat het foute boel
was. Ze is met de ambulance naar
het ziekenhuis gebracht en heeft
waarschijnlijk haar enkelband(en)
gescheurd. Hoewel de wedstrijd
hierdoor bijna een half uur was stil
gelegd en we behoorlijk geschrok-

Colofon

ken waren, pakten we ons spelletje
weer goed op”, zei Martina Balk na afloop. Vooral Romena Daniëls liet van
zich spreken. Zij gaf de Amsterdamse
spelverdeelster goed mandekking
waardoor die wat gefrustreerd raakte.
De wedstrijd was ook behoorlijk
fysiek, er werd veel door de arbiter

door de vingers gezien. “Wij bleven
ons eigen snelle spelletje spelen en
hadden daar weer geweldig veel profijt van. Mede dankzij een geweldig
keepende Eline Ravensbergen zijn
we nooit echt in de problemen gekomen”, aldus Balk. Via een ruststand
van 11-5 werd de eindstand van 2010 genoteerd. Volgende week spelen de Zandvoortse dames om 13.15
in Amsterdam tegen de dames van
AHC’31, dat met twee punten minder dan ZSC op de derde plaats staat.
Een belangrijke wedstrijd dus.
Doelpunten ZSC: Manon van Duijn:
7; Romena Daniëls: 5; Lucia Singer van der Drift: 3; Noëlle Vos en Naomi
Kaspers ieder 2 en Annelot Kaspers
kon één keer scoren.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire Haarlem/
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Bloemsierkunst J. Bluijs
Café Neuf
Café restaurant Zaras
Circus Zandvoort
Club Nautique nr. 23
Creme Fresh
Direct Account B.V.
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Friends in Fashion
Gascontrol Haarlem B.V.
Grand café XL
Greeven Makelaardij
H. Willemse Elektrotechniek
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis

Hot Yoga Studio Daandasana
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service
Kroon Mode
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Orbit Restaurant & Lounge
P. van Kleeff
Radio Stiphout B.V.
Restaurant EVI
Shanna’s Shoe
Repair & Leather
SKiP
Stichting Classic Concerts
Stichting Jazz in Zandvoort
Stichting Pluspunt Zandvoort
Tandprothese Zandvoort
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartbegeleiding
Patty Duijn
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort
Williams Pub
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Van Buzzzzhalte naar Wachtkamer

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

www.zandvoortsecourant.nl

Schaatsbaan geopend

Bij het horen van Wachtkamer 1e klasse denk je meteen aan een stationswachtruim-

Afgelopen zaterdag werd in de druilende regen de

te, maar de nieuwe Wachtkamer 1e Klasse in Zandvoort bevindt zich in Jupiter Plaza.

ijsbaan op het Raadhuisplein officieel geopend. Tot

Het is een idee van Mona Meier, die daar de Ruilwinkel van Sinkel runt. Het succes

3 januari aanstaande blijft de gelegenheid om,

daarvan heeft Mona op het idee gebracht om een leegstaande winkelruimte, schuin

ondanks de wat warme maand tot nu toe, de schaat-

tegenover de ruilwinkel, als een soort huiskamer in te richten, compleet met loun-

sen onder te binden. Met name de Zandvoortse jeugd

gebank, leunstoel en leestafel. Iedereen kan daar binnen lopen om een praatje te

vermaakt zich nu al volop op het baantje.

maken of iets te gaan lezen.
de Wachtkamer. Voorzitter Stolk:
“We zijn heel blij met de nieuwe locatie. Het is ruim en lekker
licht. De kunstenaars kunnen
hun werken hier prachtig uitstallen. We gaan ook regelmatig activiteiten organiseren om
de galerie meer bekendheid te
laten krijgen.”

De Wachtkamer is de nieuwe expositieruimte voor BKZ

Daarboven is nog een grote
ruimte, waar nu Beeldende
Kunstenaars Zandvoort (BKZ)
een galerie heeft ingericht met
werken van de leden. Zowel de
winkel als het bovengedeelte
zijn tijdelijk ter beschikking gesteld door Jupiter-eigenaar Cees
Bruijnzeel. Afgelopen vrijdag
was de officiële opening van de
galerie. Na een welkomstwoord
door BKZ-voorzitter Frank Stolk
mocht Nelleke Blauw vanwege
haar verdienste voor BKZ een

lint doorknippen waarna de
opening een feit was. Zo is BKZ
verhuisd van de bushalte naar

De eerste activiteit vond meteen plaats tijdens het openingsfeest: een demonstratie van
het Argentijnse tangodanspaar
Marianne en Pieter. De belangstelling voor de opening was verheugend. Onder het genot van
een hapje en een drankje werd
er druk genetwerkt.

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

Schaatsplezier op de ijsbaan

Gestaag kwam zaterdag de regen naar beneden en de temperatuur was zelfs even boven de
10°. Het hinderde de organisatie
niet om toch de baan officieel te
laten openen. Leerlingen van
Figure Skating Amsterdam, een
opleidingsschool voor kunstschaatsen, lieten voorafgaande
aan de openingsspeech van
wethouder Gerard Kuipers zien
wat zij al onder de knie hebben.
Kuipers zette een video van
Beach Promotions in werking
dat door middel van de bekende ‘countdown’ met veel herrie

de baan opende. Daarna werd
de baan in bezit genomen door
hoofdzakelijk jeugdige schaatsers en traden de Zandvoortse
zangers Mike Daane en Bonne
de Jong vanaf het ijs op met hun
muziek.
De ijsbaan is financieel mogelijk
gemaakt door de gemeente en
een groot aantal sponsors en
natuurlijk de vele ijsbaanvrijwilligers. Meer informatie over
de ijsbaan en de evenementen
die er plaatsvinden vindt u op
www.ijsbaanzandvoort.nl.
ZANDVOORT

Wachtkamer

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent
Vanwege 1e Kerstdag op vrijdag 25 december
wordt de inzameling van GFT rolemmers

‘Koning winter
is er voorlopig de
beste klant’

verplaatst naar donderdag 24 december.
Gemeente Zandvoort
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Waterstanden
Zondag 13 december 2015 werden wij opgeschrikt
door het bericht van het plotselinge overlijden van

Esther Rosekrans
26-01-1967

13-12-2015

Dag lieve vriendin, bedankt voor alle mooie momenten.
Je bent zo’n bijzonder mens.
Loop je mee aan de overkant dan zien we elkaar
weer aan het eind van de weg.
Veel liefs van Ingrid & Aldo
Alex & Anjès
Roos & Roland

Willem Wisman
lid van de gemeenteraadsfractie van D66.
Willem Wisman was vanaf maart 2014 gemeenteraadslid, daarvoor buitengewoon raadslid.
In zijn korte raadsperiode hebben wij Willem leren
kennen als een kundig en betrokken politicus.
Niet op de voorgrond, maar bescheiden, iemand
die vanuit rust zijn raadswerk doet. Een aimabel
en sympathiek persoon die wij gaan missen.
Het gemeentebestuur wenst zijn echtgenote, zijn
kinderen en zijn naasten sterkte toe om dit verlies
te dragen.

‘Naar waarde genoten’
Na een rijk leven, waarvan 60 gelukkige huwelijksjaren
met Carel Kras, is na een kortstondig ziekbed rustig van
ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Theodora Maria Kras - van Staveren

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Thea op donderdag
17 december van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 19 december
om 14.30 uur in de St. Agathakerk, Grote Krocht 45,
2042 LV Zandvoort.
Aansluitend begeleiden wij Thea naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats Agatha. Hierna is er een informeel
condoleren in theater De Krocht gelegen naast de kerk.
Aanbevolen is om te parkeren in parkeergarage Louis
Davids Carré.

Ineke Smit Uitvaartverzorging
Liefdevol en betrokken

Ik verzorg een betaalbare uitvaart
voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.
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-In Memoriam-

Niek Meijer, burgemeester,
Henk van Steveninck, raadsgriffier,
Anky Griekspoor-Verdurmen, secretaris.

Zandvoort
13 december 2015
Carel en Loes
Youri en Marilyn
Charlotte en Rik
David
Jos en Ellen
Daniël
Larissa
Juliëtte en Sander
Ralph en Marja
Michael en Marjet
Richard
Patty en Ken
Eric en Amanda
Mariëlle en Isaac
Fabiënne en Jeroen
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Laag

Namens de gemeente Zandvoort,

echtgenote van Carel Anthonius Kras †
Zandvoort
26 mei 1932

DECEMBER

HOOG

Zondag jongstleden is geheel onverwacht

Willem Wisman

Marianna Schoorl-Kraaijenoord
21 december 2012

Zo snel als de jaren gaan, zo langer het gemis wordt.
Denken aan gaat niet altijd meer gepaard met een traan,
maar met liefde in herinnering.
Ik had je alleen graag nog zoveel willen laten zien.
Dat je alsnog altijd bij mij bent, weet ik.
Een hemelkusje voor jou op deze dag lieve mam!
Mandy x

overleden.

Willem was sinds 2009 betrokken bij onze partij
als bestuurslid en raadslid.
Willem was onze inspirator en denker op de
achtergrond, waarbij zorgvuldigheid en
bescheidenheid de boventoon voerden.

21 december 2015

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Binnen de fractie zullen wij zijn warmte en
vriendschap node missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
familie veel sterkte.
Namens de fractie en afdelingsbestuur van D66
Ruud Sandbergen en Gert van Kuijk

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Stans Hellingman
echtgenote van Ton Hellingman †
Meppel
24 februari 1938

Zandvoort
11 december 2015

Kinderen en kleinkinderen

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

85x50 mm

2

72x50 mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.

tel.: 023 - 532 60 13

tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

www.troupin.nl

Zandvoortse Courant • NUMMER 51 • 17 DECEMBER 2015

Mogelijk huisvesting voor
40 tot 80 vluchtelingen

Agathakerk - Grote Krocht

Het college overweegt om een groep van 40 tot maxi-

Donderdag 24 december, Kerstavond

maal 80 statushouders versneld en tijdelijk in Zandvoort

• Aanvang 17.30 uur. De Christmas Light is er voor iedereen met
het samen zingen van de bekende kerstliedjes, het lezen van
het kerstverhaal, luisteren naar gospelzanger Mario Raadwijk,
een geboren en getogen Amsterdammer met Surinaamse
roots, en kinderen uit Zandvoort leveren een bijdrage aan de
viering. Alle kinderen mogen een instrument meenemen om
samen een kerstlied te spelen, aan het slot van de viering kan
men de levende kerststal in de tuin van de kerk bezoeken!

te gaan huisvesten. Zandvoort ontlast daarmee de volle
asielzoekerscentra, waarin op dit moment te veel mensen
zitten die al een verblijfsvergunning hebben.

• Aanvang 23.00 uur, de traditionele nachtmis, het eigen
Agathakoor verzorgt de zang. Samen Kerstmis vieren, samen
rond de kerststal in de kerk, genieten van de zang, Kerst zoals
Kerst gevierd wordt.

Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
• Aanvang 09.30 uur, Mis met het Agathakoor.

Protestantse kerk - Kerkplein

(ingang Poststraat)

Donderdag 24 december, Kerstavond
• Aanvang 19.00 uur begint het kinderkerstfeest dat draait rondom het wereldberoemde kerstlied ‘Stille nacht, heilige nacht’.
De kinderen gaan op zoek naar de schrijver en componist en zo
ontstaat een echte kerstmusical, waaraan ongeveer 50 kinderen
meedoen. Diverse traditionele kinderkerstsongs maken deel uit
van het programma. De regie is in handen van Maaike Cappel.
• Aanvang 22.45 uur, dit jaar wordt de viering opgeluisterd met
de uitvoering van de Kerstmusical ‘The Promise of Christmas’
met medewerking van grootkoor The Trumpets of the Lord van
Rob van Dijk. De verbindende teksten, die vertellen over wat
voorafging aan Kerst, worden voorgedragen door ds Teunard
van der Linden. Samenzang, koorzang en een kerstmeditatie
maken de dienst compleet, in een mooi versierde kerk met
glühwein bij de uitgang.

Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
• Aanvang 10.00 uur, een Kerstviering voor jong en oud.

Hans

Plantinghuis wordt mogelijk gebruikt voor tijdelijke huisvesting

Met dit besluit geeft het college gevolg aan het convenant
tussen Rijk en de Vereniging
Nederlandse gemeenten (VNG)
en de afspraken die hierover
bestuurlijk in regionaal verband
zijn gemaakt. Voor de tijdelijke
huisvesting van één tot maximaal twee jaar, wordt gebruik
gemaakt van het nieuwe gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA). Het GVA gaat per
1 januari 2016 in en kan door
gemeenten worden ingezet als
een individuele huisvestingsoplossing voor statushouders
wanneer permanente huisvesting niet mogelijk is. Huisvesting
in het kader van het GVA is wel
tijdelijk: vergunninghouders mogen tot maximaal 24 maanden
na het verkrijgen van een vergunning op deze manier worden gehuisvest. Huisvesting in
het kader van deze GVA-regeling
gaat meetellen voor de taakstelling van gemeenten.

Plantinghuis
De afgelopen periode zijn er in
regionaal verband diverse locaties voor tijdelijke opvang geïnventariseerd. In Zandvoort lijkt
de locatie van het Plantinghuis
op de Kostverlorenstraat het
meest geschikt om tijdelijke
huisvesting te realiseren. Dit
complex staat grotendeels leeg.
Afhankelijk van bouwtechnische
mogelijkheden kunnen daar mogelijk 40 tot 80 statushouders tijdelijk worden gehuisvest. Eerder
verzocht de gemeenteraad het
college bij eventuele huisvestingskeuzes voor statushouders

rekening te houden met de
schaal van Zandvoort. Daaraan
geeft het college op deze manier gevolg. Een definitief besluit
over het gebruik van de locatie
kan pas worden genomen als
een haalbaarheidsstudie uitwijst dat tijdelijke huisvesting
daar daadwerkelijk mogelijk is.
Daarbij wordt ook het belang
van gerichte acties op het terrein
van zorg, welzijn en onderwijs
meegenomen. Tevens zal het
college nog met omwonenden
en inwoners in gesprek gaan
over haar voornemen.

Voorkomen verdringing
woningzoekenden
Huisvesting van statushouders
is al sinds jaren een gewone taak
van de gemeente. Het Rijk bepaalt jaarlijks per gemeente het
aantal. Voor 2016 is het aantal
verhoogd ten opzichte van 2015
door de huidige hoge instroom
van vluchtelingen. Met eventuele inzet van de leegstaande
locatie van het Plantinghuis,
voorkomt het college verdringing in de sociale huursector.
Het college zet daarbij sterk in
op het zoveel mogelijk opnemen
van gezinnen.

In gesprek met raad
en inwoners
Over haar voornemen gaat het
college in december nog in gesprek met inwoners en omwonenden. De uitnodiging hiervoor
volgt nog. In februari zal het definitieve besluit door college en
gemeenteraad worden genomen.

Column

… wordt het weer geen witte
kerst. In mijn tuin bloeien de
rozen nog volop en ook de geraniums zitten in knop. De merels doen zich tegoed aan de
hulst die rijk gevuld is met rode
besjes. Ik moet straks snel zijn
om nog een takje met besjes te
scoren voor mijn kerststukje. De
mezen maken druk gebruik van
de pot met pindakaas gemixt
met larven en andere griezels.
Zelfs veldmuisjes hebben de
pot ontdekt en smullen van de
pindakaas. Voor hen geen ingewikkeld kerstmenu.
Met de kerstdagen in het verschiet staat sneeuw hoog op
het wensenlijstje. De temperaturen zijn voor december vrij
hoog en geven in plaats van
zachte witte sneeuwvlokken,
regen en storm. Van mij mag het
groen blijven, dat gladde gedoe
is niks voor mij. De herinneringen aan de winters van toen
brengen mij terug naar sleetje
rijden en schaatsen op de bevroren vijver van de Vijverhut.
Natuurijs waar je goed moest
opletten dat jouw schaats niet
in een scheur kwam. Met een
kruik in bed omdat er nog geen
cv was. Op de ramen de ijsbloemen: wat een mooi gezicht was
dat. En dan de kolenkachel, elke
ochtend porde mijn moeder
hem flink op om de huiskamer
heerlijk warm te stoken. In de
schuur stond het kolenhok waar
de planken van de wand naar
beneden werden gedaan naarmate de kolenvoorraad zakte.
Naast het kolenhok stond het
konijn in zijn hokje, voor de
Kerst werd hij vet gemest. Deze
dagen geven mij nog steeds
geen halleluja gevoel. Konijn
en kerst zijn in mijn geheugen
onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Het Flappie syndroom.
Gelukkig zijn er genoeg heerlijke schotels en andere liflafjes,
gemixt met verbondenheid
en sfeer. Wie weet staat over
enkele jaren zeewierburger of
een gefrituurde sprinkhaan
op het kerstmenu! En mocht
u zich eenzaam voelen tijdens
deze dagen? Er worden genoeg leuke evenementen in
Zandvoort georganiseerd. Om
niet achter de kerstster te gaan
zitten moet u wel de eerste stap zetten. Nog even
moed verzamelen? Over
een weekje is het tijd om
te stralen.

Nel Kerkman

Kerstvieringen
in de Zandvoortse kerken
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Evenementenagenda
❄ DECEMBER ❅ DECEMBER ❆
Zijn uw schoenen
al kerstproef?

Kijk voor alle kerstactiviteiten op pagina 7
18 Coverband Bassline

Jaren 70 en 80 muziek in Williams Pub, Haltestraat

19 Kerstbal

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00
za 9:00-17:00

haarwinkel & haarwerken
wenst u
fijne kerstdagen
en een
fantastisch 2016

Voor een mooie kerst !
Kerststukken, Kerstboeketten
En sfeermakers !!

bakkerstraat 2a
2042 hk zandvoort
023 573 30 66

Huisartsen:
Bart van Bergen
Nienke van Bergen

Pasteurstraat 10, 2041 VA Zandvoort

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken

De praktijk is gesloten
van 21 tot 28 december.

Raamdecoratie:

gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

Zonwering:

Waarneming:
A t/m K: Dr. Scipio

rol-, vouw-, paneelgordijnen,
(houten) jaloezieën, lamellen

(tel. 023-57 12 058)

Vloerbedekking:

L t/m Z: Dr. Weenink

tapijt, laminaat, parket, vinyl,
pvc stroken

(tel. 023-57 12 499)

Beiden hebben geen inloopspreekuur

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis
Haltestraat 56 2042 LP Zandvoort tel 023 531 78 40
www.medina-woninginrichting.nl

WINTERBANDEN

07-04-15 09:15

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

•

Balanceren

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen
Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Kerstconcert van stichting Classic Concert in
Agatha kerk, aanvang 15.00 uur

20 Zandvoort Loopt

Hardlopen voor Serious Request.
Start bij Beachclub No. 5, 12.00 uur

20 Kinderdisco

Williams Pub, 13.00-18.00 uur
Verzamelpunt: Anytime de Oude Halt,
Vondellaan, 10.00 uur

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord

Zorg dat je op tijd bent!

20 Mastreechter Staar

20 10.000 stappen wandeling

Specialist voor al uw bloemwerken.

85x126.indd 1

Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

Na 17.00 uur en in het weekend:
023-5453200 (Huisartsenpost)

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
17 december t/m 23 december

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)

VRIJ/ZA/ZO/MA/DI/WO OM 13.30 UUR

DUMMIE DE MUMMIE 2

VRIJ/ZA/ZO/MA/DI/WO 15.30 UUR

LADIES NIGHT ➔ 17 DEC
MANNENHARTEN 2
DO OM 19.30 UUR

MANNENHARTEN 2

VRIJ TM DI 19.00 & 21.30U.
(M.U.V. ZATERDAG 21.30U.)

SPECTRE

DO/ZO/MA/DI OM 20.00 U.
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

FILMCLUB:
BLACK MASS MET JOHNNY DEPP

& BENEDICT CUMBERBATCH
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
BON BINI HOLLAND (JANDINO ASPORAAT)
➔ VANAF 27 DECEMBER

WOEZEL & PIP

➔ 20 JANUARI 2016
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

LOODGIETERSBEDRIJF - SANITAIR - DAKBEDEKKING

TEL. 023-5252930

Winteraanbiedingen!
Leveren en monteren van een
Vaillant ecoTEC plus VHR 35-38/5-5 CW5+
inclusief Vaillant Calormatic klokthermostaat
€ 1.750,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van
Vaillant € 100,- retour)
Leveren en monteren van een
Remeha Tzerra CW4+
inclusief I-Sense klokthermostaat
€ 1.445,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van
Remeha € 75,- retour)
Tevens zijn wij gespecialiseerd in onderhoud
van cv-ketels en dak-werkzaamheden.
Ook werken wij met all-in contracten, deze
worden op maat gemaakt.
www.loodgietervanbaakbloemendaal.nl

 023-5730962
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Zandvoorts stuk geweldig neergezet door
toneelvereniging Wim Hildering
Niet alleen de leden, en dus acteurs, van toneelvereniging Wim Hildering hebben afgelopen weekend een geweldige prestatie op de bühne van theater De Krocht neergelegd. Ook regisseur en schrijver van ‘De mensen kenne niet meer lache’, plaatsgenoot
Marc Versteege, heeft met zijn stuk laten zien dat de toekomst van het amateurtoneel in
Zandvoort er rooskleurig uitziet.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl
(of bel 5732752)

Goed voorbeeld
doet goed volgen

Cast van ‘De mensen kenne niet meer lache’

door Joop van Nes jr.

Het was misschien wel het leukste toneelstuk van de groep in
jaren. ‘De mensen kenne niet
meer lache’ zou een komedie
moeten zijn maar het was veel
meer. Het was een klucht die de
oude grootmeesters van de lach,
Willy Walden en Piet Muijselaar,
Joop Doderer of André van Duin,
niet zou hebben misstaan. Gevat,
snel, chaotisch, heel grappig en
een goed verhaal zijn superlatieven die allemaal van toepassing
zijn op het stuk van Versteege.
Daar komt nog bij dat het grote raakvlakken heeft met het

Zandvoort, en bepaalde bewoners, van de jaren ’60 en ’70 van
de vorige eeuw.
Natuurlijk zijn er altijd spelers die
boven anderen uitsteken maar
dat heeft met aanwezig talent
te maken; de een heeft dat nu
eenmaal meer dan een ander. De
prestatie van het geheel moet
men in ogenschouw nemen en
die prestatie was bij de première
van ‘De mensen kenne niet meer
lache’ heel erg hoog. Echter, en
zonder anderen te kort te doen,
moet ik toch een naam noemen:
Martine Porienski. Als Louise
Boulanger niet alleen fysiek

heel duidelijk aanwezig maar
vooral haar acteerprestaties waren bovenmaats. Als zij niet aan
het woord was trok ze telkens,
door haar perfecte mimiek, de
aandacht. Heel knap.
Het toneelstuk van Versteege
kent met 14 spelende figuren
een behoorlijke bezetting en de
ruimte ontbreekt om iedereen te
noemen, maar de prestatie, ook
van de leden achter de schermen, is drie avonden lang fantastisch neergezet. Dank voor een
avond hard en veel lachen. Het
was een blik in de toekomst van
toneelvereniging Wim Hildering.

Raadslid Willem Wisman overleden
Afgelopen zondagochtend is Willem Wisman overleden.
Wisman was zittend raadslid voor D66 en heeft in 2009
aan de wieg gestaan van de heroprichting van zijn partij
in Zandvoort. Wisman is op 21 maart 1947 in Den Haag
geboren en werd defensiespecialist. Hij deed veel voor de
reorganisaties bij het Ministerie van Defensie.

Willem Wisman tijdens zijn beëdiging in 2014

Door zijn bemoeienissen tijdens
de periode van heroprichting,
werd Wisman bestuurslid van
de afdeling Zandvoort van D66.

Hij heeft onder andere het D66verkiezingsprogramma voor
de raadsverkiezingen van 2014
geschreven en dat leverde een

grote winst op voor zijn partij.
Ook het voorstel van zijn partij
over de burgerparticipatie in
Zandvoort kwam van zijn hand.
Wisman was niet een figuur die
graag en veel op de voorgrond
trad, hij deed zijn meer dan
uitstekende werk graag op de
achtergrond. Hij was onder andere bekend op het gebied van
financiën en fluisterde zijn fractievoorzitter Ruud Sandbergen
regelmatig tips over dit onderwerp in. Wisman heeft zich altijd
in het belang van zijn fractie opgesteld.
“We hebben een vriend verloren. Het zal voor ons een groot
gemis zijn om hem niet meer
om ons heen te hebben. Willem
was er altijd voor ons en hij was
een zeer sympathieke man. We
konden altijd een beroep op
hem doen. Helaas kwakkelde
hij met zijn gezondheid”, aldus
Ruud Sandbergen. Dat hij moge
rusten in vrede.

Het artikel in de Zandvoortse
Courant van 26 november over
een donatie aan de vereniging
Zorg aan Zee heeft voor navolging gezorgd. Zandvoorter
Siegfried Weyprecht, van
Ramshorn Productions B.V. uit
Zandvoort, had gehoord dat
de magnetron in het wooninitiatief voor jongeren met een
verstandelijke beperking kapot
was gegaan. Spontaan meldde
hij zich als donateur voor een
nieuwe magnetron ter waarde
van € 600. Weyprecht: “Het
is mooi als je een stukje kan
bijdragen aan het welzijn van
anderen. Per slot van rekening
zorgt deze tijd van het jaar voor
iets meer zelfreflectie.” Een fantastische actie en een prachtig
kerstcadeau voor de bewoners
van het woonhuis.

Opbrengst collecte
NSGK
De Nederlandse Stichting
voor het gehandicapte kind
(NSGK) heeft van 16 tot en
met 21 november 2015 haar
landelijke collecte gehouden.
In Zandvoort waren er in deze
periode diverse collectanten
actief. De opbrengst dit jaar
bedraagt € 2.460,55. Een geweldig bedrag! Met de opbrengst van de collecte steunt
NSGK onder andere speciale
vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige
woonvormen, zodat kinderen
en jongeren met een handicap volwaardig kunnen leven.
Kijk voor meer details betreffende de projecten, of voor
een gift omdat u de collectant
gemist heeft, op www.nsgk.nl.
Mocht u de volgende keer ook
willen collecteren, dan kunt u
zich aanmelden bij de lokale
coördinator Maurice Bracco
Gartner: mbraccogartner@
hotmail.com.

Rolstoeldansers
succesvol tijdens
kerstwedstrijd

Twee scooters
in botsing

(FOTO: Michel van Bergen)

Een vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt
bij een verkeersongeval in
Zandvoort. Rond kwart over
drie wilde zij op haar scooter
afslaan op de Burgemeester
Engelbertsstraat, ter hoogte
van supermarkt Dirk van der
Broek, toen zij in botsing
kwam met een andere scooter en vervolgens hard ten val
kwam. Politie en ambulance
kwamen met spoed naar de
ongevalslocatie om hulp te
bieden. De vrouw is door ambulancepersoneel opgevangen en na de eerste zorg naar
het ziekenhuis overgebracht
voor verdere behandeling. De
andere betrokkene raakte bij
het ongeval niet gewond.

Christmas Challenge Trophy
in het Overijsselse Oldenzaal.
De in Zandvoort woonachtige
Linda Castien, lid van Walking
Wheels uit Hoofddorp, was
één van de deelnemers.
Samen met Astrid Jonker
stond ze voor het eerst op
de wedstrijdvloer. Het duo
komt uit in D-klasse ‘duo 2’.
Zij kregen zeer verschillende
waarderingen. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat dansen
een jurysport is waarbij elk
jurylid het accent anders legt
ten aanzien van de prestaties.
Wat telt nou het zwaarst? In
de maat dansen, de techniek
of de muzikaliteit van een
danspaar? Ze eindigden uiteindelijk op een verdiende
vijfde plaats. Meer informatie
over het rolstoel dansen vindt
u op www.walkingwheels.nl.
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Alle feestdagen
geopend

Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?
Kom dan gezellig
naar Café Bluys!

Tuincentrum

Vrijdag 18 december:

Wild loterij met bingo

KERSTSTUKKEN

superloterij en bingo met mooie prijzen
Aanvang 20.00 uur

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort

Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort
Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908

Tel. 57 170 93

Gewoon a la carte

Voor reserveringen belt u:
Zaras Griekse specialiteiten
Haltestraat 7 | tel. 5716631
Tevens verzorgen wij uw catering

1ste Kerstdag

Luxe BBQ €32,50 p.p

2de Kerstdag

5/6 gangen menu €35,-/42,50 p.p
Een salade van gerookte eend, chips, rucola
en een sinaasappeldressing

~

Stevige Bisque van strandkrabben en crostini’s
belegd met gerookte zalm

~
~

Spoom
Langzaam gegaard en daarna krokant gebakken
runder sukade, geserveerd met een ras el hanout saus,
gekarameliseerde worteltjes en knolselderij

~
~

Petit grand dessert
Kofﬁe/thee met bonbons

Restaurant eb & vloed (in Amsterdam Beach Hotel)
Badhuisplein 2-4 | Tel. 023-2010302

De feestdagen bij Thalassa:
dat is puur genieten!€ 75,Onze koksCabaret
maken het graag iedereen
naar de zin en
Magic
Theater
Diner
hebben een prachtig kerstmenu voor u in petto, met een keuze

met Rob & Emiel (bekend van TV)
uit vis, vlees en vegetarisch, met of zonder tussengerecht(en).
maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur
Van licht (3 gangen à € 37,50) tot
copieus (6 gangen à € 60,-). Het is aan u.
Laat u deze avond meevoeren in de wereld van
cabaret, illusie,Feestelijk
verwondering,
theater en
mentalisme,
brunchen
kan
uiteraard
waarbij ook veel te lachen valt.

ook.
En wat dacht u van kerstavond?

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen
Sluit
jaar
eens anders af en vier Oudejaarsavond
u zelf
omhet
19.00
uur!

Wij zijn dan open tot 23 uur

Ook onze koks willen u graag betoveren met een
kunt u(keuze
tot 21uituur,
la carte
heerlijk (bestellen
4-gangendiner
vis enà vlees)

Strandpaviljoen 18
THA1323 Illusionisten kaart A5.indd 2
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bij ons.

mogelijk)

Boulevard Barnaart
2041 KB Zandvoort aan Zee
T 023- 571 5660
zie ommezijde >
www.thalassa18.nl
info@thalassa18.nl
9/27/13 3:22 PM
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Kerstsfeer 2015 in Zandvoort en omgeving
De komende dagen tot aan de Kerst is er veel te beleven in Zandvoort en daarbuiten.
Om u van dienst te zijn heeft de redactie de diverse activiteiten bij elkaar gezet. Veel plezier!
Wenspaviljoen aan Zee
Vanaf heden tot 3 januari kunt u al uw wensen kwijt in het versierde Wenspaviljoen
op het Raadhuisplein. Alle wensen zijn welkom en wie weet komt uw wens
wel uit!

Schaatsen in Zandvoort
Tot en met 3 januari is de ijsbaan in Zandvoort aan het Raadhuisplein
geopend. De kosten voor een hele dag schaatsen is € 5,- incl. huur
schaatsen en een glas limonade.

19 december - Sprookjeswandeling
Wat is er gezelliger dan op 19 december sprookjesfiguren in het sfeervolle versierde Raadhuisplein en Kerkplein van Zandvoort te ontmoeten? Deze leuke activiteit is van 16.00 tot 18.30 uur en alle kinderen
kunnen samen met de kerstman op de foto bij het terras van Grand Café
XL. Op het Kerkplein staat een levende kerststal en in de Protestantse kerk
is er een doorlopende poppenkastvoorstelling. Om 18.30 uur wordt de
Sprookjeswandeling afgesloten met het zingen van kinderkerstliedjes
samen met alle Sprookjesfiguren in de Protestantse kerk. Je kunt voor € 4 een
boekje kopen bij de Bruna of op de avond zelf bij de kassa op het Kerkplein.

19 december - Zingen voor de Voedselbank
‘De vrolijke zangers’ oftewel I Cantatori Allegri zingen zaterdagmiddag
19 december weer Christmas Carols in het centrum van Zandvoort. Ze zingen
natuurlijk omdat ze het zelf leuk vinden maar ook omdat publiek én ondernemers
het op prijs stellen als hartje Zandvoort een wat Dickensiaans tintje krijgt in de
donkere dagen voor Kerstmis. In principe zingt het koor o.l.v. dirigent Jan Peter
Versteege van 12.00 tot 17.00 uur in setjes van vijf tot tien minuten. De opbrengst
gaat naar de Voedselbank.

19 en 20 december - Kerstfair aan Zee
Een gezellig kerstmarktje is te vinden op het Kerkplein/Raadhuisplein op zaterdag
19 december van 12.00 tot 20.00 uur en zondag 20 december van 11.00 tot 17.00
uur. Misschien zit er wel iets leuks voor onder de kerstboom bij?

20 december - Zingen voor de Lachende Kikker
The Beach Pop Singers treden zondag 20 december vanaf 11.30 uur op bij een
aantal winkeliers. De start is bij Heintje dekbed en vervolgens bij restaurant
Rabbel waar ook de kerstman aanwezig is om kinderen en hun ouders
de hand te schudden. In samenwerking met Rabbel wordt de opbrengst
geschonken aan stichting Speelgoedvijver ‘De lachende kikker’, die zorgt
dat de kinderen die het wat minder hebben niet vergeten worden.

20 december - Kerstconcert Mastreechter Staar
Zondag 20 december is in de Agatha kerk aanvang 15.00 uur (kerk open
14.15 uur) het kerstconcert van de Mastreechter Staar o.l.v. dirigent Paul
Voncken. Het concert is georganiseerd door de stichting Classic Concerts.

20 december Zandvoort loopt voor Serious Request
Zondag 20 december is er een bijzondere hardloop evenement van
10 kilometer door het centrum, de duinen en over het strand van
Zandvoort. De start is om 12.00 uur bij Beachclub No5. Tijdens deze loop
wordt er zoveel mogelijk geld opgehaald voor het goede doel, het bieden
van een toekomst voor kinderen in oorlogsconflictgebieden (The Next
Generation). Inschrijven kan via de website, maar wees op tijd want er is
maar plek voor 500 hardlopers.

20 december - Wandelen met natuurgidsen

22 december - Gezellig eten bij Pluspunt
Op dinsdagmiddag 22 december serveert De Eetclub in de gezellige
ontvangstruimte bij Pluspunt een fantastisch 4 gangen Kerstmenu
voor €15,00 (incl. 1 consumptie). Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met 023-5740330 of aan de balie bij Pluspunt
waar men zich ook kan inschrijven.

23 en 30 december - Kleutervoorstelling
In het Zandvoorts museum wordt op 23 en 30 december van
14.00 tot 15.30 uur de kindervoorstelling JOB gegeven. De kinderen
worden op speelse wijze betrokken bij het verhaal. (groep 1,2 en
3). De grappige kleermaker heeft de hulp van de kinderen hard
nodig bij het vinden van de juiste kledingstukken, kleuren en
gereedschap. Ook het bewegen en zingen van de kinderen kan
niet gemist worden. Toegang is voor de kinderen gratis, ouders
betalen alleen entree voor het museum.

24 december - Openlucht kerstzang
Op kerstavond 24 december is op het Kerkplein om 21.00 uur bij
café Kopertje de traditionele openlucht kerstzang met vuurpotten
samen met het Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble. Er zijn
liedjesboeken te koop waarvan de opbrengst bestemd is voor
Stichting bijzondere hulp. Bij aanschaf van een boekje krijgt u
een glaasje warme kerstwijn.

26 december - Visjes kijken
Het Juttersmu-ZEE-um is op tweede kerstdag 26 december speciaal van
12.30 tot 16.00 uur geopend. Er zijn weer nieuwe visjes in het aquarium, er
is een puzzeltochtje door het mu-ZEE-um en verder zijn er diverse zandjes
gebracht door bezoekers van allerlei stranden.

27 december Kerstverhalen bij de open haard
Op de ‘derde’ kerstdag 27 december presenteert Anthony Theater
Produkties kerstverhalen op de Zondagmiddag aan de Oosterparkstraat
44. Aanvang 16.00 uur. Het wordt een feest van verhalen van o.a.
van Charles Dickens en Gerard Reve, voorgelezen bij de open haard
door Onno van Dijk. Voor de liefhebbers is er Glühwein en voor
de gasten uit verre streken is er ook soep. Laat even weten of
je komt in verband met de logistiek, tel. 023-8220320.

31 december - Oudejaarsdag
Op donderdagmiddag 31 december organiseren Pluspunt en OOK
Samen vanaf 12.30 uur een gezellige High Tea. De heerlijke zoetigheden en smaakvolle warme gerechtjes worden geserveerd in de
ontvangstruimte van Pluspunt. De kosten zijn € 10 (incl. 1 consumptie).
Meer informatie via tel. 5740330 of aan de balie van Pluspunt. Op
deze oudejaarsdag is Pluspunt vanaf 15.00 uur gesloten.

31 december Oudjaarsviering in de Agathakerk
Donderdag 31 december om 17.00 uur is in de Agathakerk
de Oudjaarsviering. Dit is een initiatief van de Lokale Raad
van Kerken. De voorgangers pastoor Putter en dominee Van
der Linden zullen kort ingaan op een aantal teksten uit de
Psalmen en uit Prediker. Het Main Stream Jazz
Combo o.l.v. Ger Groenendaal verzorgt de
muziek met diverse jazznummers. Na
afloop zijn er bubbels en oliebollen.

Zondag 20 december nemen natuurgidsen u graag mee voor een wandelexcursie
door de AWD duinen. De start is bij bezoekerscentrum Oranjekom Vogelenzang
De excursie is gratis (exl. toegangsbewijs) en is van 13.00-15.30 uur. Aanmelden
is niet nodig.

20 december - Kerst met de schapen
Zondagmiddag 20 december staat de herder en de Kennemerschaapskudde
bij Bezoekerscentrum De Kennemerduinen te Overveen en natuurlijk zijn ook
de trouwe Schotse bordercollies aanwezig. De toegang is gratis en de kudde
is van 12.00 tot 16.00 uur te bewonderen en te aaien.
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Vier de kerst bij het

Drank en Spijslokaal "De Meester"

GIFTS
FTS
FTS

“De Meester” is zowel eerste als tweede kerstdag geopend en voor deze
feestelijke dagen is er een speciaal 3 gangenmenu samengesteld à € 37,50
Voor de kinderen tot 12 jaar is er natuurlijk ook een menu à € 15,50.
Bij binnenkomst krijgt u een heerlijke amuse en een glas prosecco.

EEN CADEAU SPECIAAL VOOR U!
T/M 17 JANUARI 2016
De beautyspecialist
Met ruim 13.000 producten op het gebied van geuren, skincare
en make-up is ICI PARIS XL dé beautyspecialist van Nederland.
Met het uitgebreide advies op maat en onze service is
ICI PARIS XL het antwoord voor al uw persoonlijke verzorging.
Gemakkelijk sparen
Ook sparen gaat heel gemakkelijk bij ICI PARIS XL.
Met deze unieke gratis pas, spaart u automatisch
voor extra voordeel.
WIJ HETEN U GRAAG WELKOM
IN ONZE WINKEL AAN
HALTESTRAAT 1 IN ZANDVOORT

Kijkt u voor het menu op onze site
www.hetdrankenspijslokaaldemeester.nl
of komt u langs op de zeestraat 26.
Let op ! Reserveren voor de beide kerstdagen
kan alleen telefonisch op 023-5831291
Openingstijden: zeven dagen per week vanaf 17.00 uur

Uw kerstgroet en/of
nieuwjaarswens in
De Zandvoortse Courant
Voor bedrijven en particulieren!

€5

KORTING

BIJ BESTEDING VANAF € 25

Deze waardecheque is geldig t/m
17 januari 2016. Alleen inwisselbaar
bij ICI PARIS XL Zandvoort, Haltestraat 1.
Niet geldig bij aankoop van giftcards
en niet inwisselbaar tegen contanten.
Niet geldig in combinatie met andere
kortingsacties. Deze bon kan slechts één
keer gebruikt worden. Prijswijzigingen,
druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Week 52 verschijnt woensdag 23 december
Aanleveren: uiterlijk maandag 22 december 12.00 uur

Meer informatie of opgeven
via info@zandvoortsecourant.nl

TE HUUR AANGEBODEN: WERKPLAATSEN/OPSLAGRUIMTEN
HUURPRIJS: € 525 ,= PER MAAND
EXCL. 21% BTW, EXCL. SERVICEKOSTEN EN NUTSBEDRIJVEN

HUURPRIJS: € 550,= PER MAAND
EXCL. 21% BTW, EXCL. SERVICEKOSTEN EN NUTSBEDRIJVEN

Hofdijkstraat 22

Hofdijkstraat 24

• Werkplaats c.q. garage met openslaande
deuren en vliering;
• Vloeroppervlakte begane grond ca. 58 m²;
• Vaste looptijd huurcontract van maximaal
1 (één) jaar;
• Waarborgsom 3 maanden huur plus BTW;
• Servicekosten bedragen € 0,41 per maand
incl. BTW.

• Werkplaats c.q. garage met openslaande
deuren en vliering;
• Vloeroppervlakte begane grond ca. 59 m²;
• Vaste looptijd huurcontract van maximaal
1 (één) jaar;
• Waarborgsom 3 maanden huur plus BTW;
• Servicekosten bedragen € 18,56 per maand
incl. BTW.

HUURPRIJS: € 300,= PER MAAND
EXCL. 21% BTW, EXCL. SERVICEKOSTEN EN NUTSBEDRIJVEN

Zeestraat 22B/Stationstraat
• Werkplaats c.q. opslagruimte;
• Stromend water en 220V aanwezig, geen
gasaansluiting en geen verwarming;
• Vloeroppervlakte bedraagt ca. 57 m²;
• 21% BTW is van toepassing;
• Waarborgsom 3 maanden huur plus BTW;
• Servicekosten bedragen € 0,41 per maand
incl. BTW.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Wij bedanken al onze cliënten voor het in ons
gestelde vertrouwen! Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en een voorspoedig 2016.
Verhuisplannen in 2016? Ook in het nieuwe jaar bent
u bij ons aan het juiste adres. Proost!

Zandvoortse Courant • NUMMER 51 • 17 DECEMBER 2015

Uitkijktoren als toeristische trekpleister
De City Skyliner, een mobiele uitkijktoren die normaal gesproken alleen grote Europese steden aandoet, komt komend voorjaar mogelijk naar Zandvoort. Om dat te kunnen realiseren heeft het college van B&W afgelopen week
besloten bereid te zijn om de toeristische trekpleister toe
te staan.

De City Skyliner is een toeristische attractie

De toestemming om het ap
paraat te willen plaatsen is een
nieuw voorbeeld van de ge

meente Zandvoort in het hele
Pop Upverhaal. Wethouder
Gerard Kuipers van Toerisme en

Economie is dan ook zeer ver
heugd dat de mogelijkheid, om
het apparaat te plaatsen, gecre
eerd is. “Deze mobiele uitkijkto
ren biedt kansen voor toeristisch
Zandvoort. Zandvoort heeft dan
de Nederlandse primeur en ik
verwacht dat er ook landelijk
veel aandacht zal zijn. De to
ren zorgt al in het voorseizoen
voor een verbinding tussen het
strand, de boulevard en het cen
trum, waardoor de aantrekkings
kracht op het centrum wordt
versterkt. Nieuwe bezoekers
kunnen Zandvoort ontdekken
en de lokale economie wordt
gestimuleerd. Ondernemend
Zandvoort is dan ook zeer posi
tief over het initiatief. Door der
gelijke initiatieven kan Pop Up
Zandvoort steeds meer worden
ingebed en kan Zandvoort uit
groeien tot dé plaats waar orga
nisaties hun tijdelijke initiatieven
kunnen ontplooien.”
De afgelopen jaren heeft deze
uitkijktoren al in verschillende
Europese steden gestaan, waar
onder grote steden als Wenen
en Hamburg. De toren bereikt in
ongeveer een minuut de maxi
male hoogte van 80 meter. Op
deze hoogte blijft de cabine tien
minuten ronddraaien, zodat de
bezoekers kunnen genieten van
het uitzicht. Op korte termijn zal
de exploitant van de uitkijktoren
een aanvraag voor een omge
vings en evenementenvergun
ning indienen.

Jazz van de bovenste plank bij laatste
Jazz in Zandvoort concert van 2015
Het jazzjaar 2015 van Jazz in Zandvoort werd 13 december in een goed bezet theater De Krocht afgesloten met
een fantastisch concert. Vier bekende jazzmusici: Simon
Rigter (tenorsaxofoon), Johan Clement (piano), Erik Timmermans (contrabas) en Gijs Dijkhuizen (slagwerk) brachten menigmaal de handen van het enthousiaste publiek
op elkaar.

Moordend tempo
door Nel Kerkman

De traditionele intro was al
veelbelovend met de bekende
pianoklanken van Clement
en met de contrabassist en
initiatiefnemer van Jazz in Zand
voort Timmermans. Slagwerker
Dijkhuizen en saxofonist Rigter
waren ook geen onbeken
den in theater De Krocht, zij
hadden al eens eerder hun
jazzy klanken laten horen.
Maar ditmaal gaf het eenma
lig gezamenlijk optreden een
perfecte dimensie aan het mini
concert.

Het eerste en enige kerstnum
mer, ‘Santa Claus is coming to
town’, was een knipoog naar de
aanwezigheid van Clement want
zo vaak treedt hij niet meer op
in ‘town’. Zijn pianospel heeft al
tijd verrassende elementen en is
gelardeerd met de melodie van
diverse andere muziekstukken.
Ook nu was het verrassingseffect
weer duidelijk aanwezig. De so
lo’s van Timmermans op zijn con
trabas zijn altijd heerlijk om naar
te luisteren. En dan slagwerker
Dijkhuizen: wat een power heeft
deze man. De ene roffel na de
andere maar bij de ballads was

zijn spel zeer ingetogen. Ja, wat
moet je nog toevoegen aan het
optreden van tenorsaxofonist
Simon Rigter? Wat een tempo en
uithoudingsvermogen heeft hij,
de ene na de andere solo volg
den elkaar op.
Na de pauze werd het iets rus
tiger met het aanbod in de
stukken maar bij de uitsmijter
‘Bitter & Sweet’ was het gedaan
met de rust en lieten de musici
zich van de beste kant zien. Het
aanwezige publiek kon er geen
genoeg van krijgen en gaf aan
dat zij eigenlijk nog wel meer
wilden. Maar aan alles komt
een eind en het is wachten op
het eerste jazzconcert van 2016.
Dat vindt plaats op 17 januari
met zangeres Simone Pormes
en pianist Karel Boehlee met
aan het eind van het concert een
Nieuwjaarsdiner van exploitant
Theo Smit. Wel even reserveren
graag.

Kerstengelen succesvol via
servicepagina op Facebook
Mensen die regelmatig op Facebook bezig zijn, kennen
de pagina ‘Gratis diensten en wederdiensten’ ongetwijfeld. Het is een pagina waarop oprichtster Jootje Donkers
(45) en haar medebeheerder Yvonne Zeldenrust, voor iedereen die het moeilijk heeft, diensten vragen maar ook
krijgen. Dat kan in allerlei vormen zijn.

Jootje Donkers

Zo heeft Donkers nu het idee
opgevat om tijdens de kerstda
gen haar eigen woning open te
stellen voor eenzame mensen.
Ze wil er een gezellige dag van
maken met muziek, spelletjes en
een diner, dat ze zelf wil koken.
Daar heeft ze geld voor nodig en
dat heeft ze hoogstwaarschijn
lijk bij de gemeente Zandvoort
gevonden.

stil kan zitten, als het gaat om
mensen helpen en op de hoogte
te houden, is dat Yvonne wel”,
aldus Donkers.

Met koken is overigens de
Facebookpagina ontstaan. Ze
kookte voor een select groepje
Zandvoortse senioren en dat
werden er almaar meer. Van het
een kwam het ander. Zo heeft ze
onlangs een behoorlijke groep
Zandvoortse kinderen van ou
ders die het financieel moei
lijk hebben, een onvergetelijk
Sinterklaasfeest bezorgd. Samen
met Zandvoortse ondernemers
waren er cadeautjes geregeld,
die de kinderen bij haar thuis, in
alle rust, kregen uitgereikt.

“Soms kan je iemand helpen en
staat er een leuke vergoeding
tegenover maar andere mo
menten kan je er niet onderuit
iemand van A naar B te brengen
en jouw tijd en benzine op te
offeren. Dan wordt er gewoon
een kleine bijdrage gevraagd en
gaat alles in overleg. Ook kan het
zijn dat iemand die ziek is graag
een verse warme maaltijd nodig
heeft, ook daarvoor zetten wij
ons in. Verder zullen we samen
onze uiterste best doen om elke
hulp te vragen, klaar te staan en
de antwoorden uit te zoeken die
nodig zijn om recht te kunnen
halen. Ook zaken als contact met
de gemeente, over de huur van
de woningbouw en zelfs oppas
willen we aan kunnen bieden”,
zegt ze.

De in Haarlem geboren Donkers
heeft een hart van goud.
“Niemand in dit leven hoeft
zich alleen te voelen! Ik liep
best wel tegen obstakels aan.
Vooral toen ik ziek was had ik fi
nanciële hulp voor boodschap
pen en mijn hondjes nodig.
Die heb ik gekregen. Met die
gedachte in mijn achterhoofd
heb ik de Facebookpagina op
gezet. Yvonne Zeldenrust wilde
mij daar graag bij helpen en is
medebeheerster van de pagina
geworden. Ze doet haar naam
eer aan want als er eentje niet

Donkers wil ook haar Facebook
vrienden en anderen verrassen
met loten en/of entreebewijzen
voor evenementen of bijvoor
beeld dierentuinen, die ze krijgt
om te verloten. “Ik kan zeggen
dat we veel verlotingen hebben
kunnen doen. Ik krijg de lootjes/
entreebewijzen aangeboden en
probeer er goed werk mee te
doen. Bezoek onze pagina en
wees er respectvol en liefdevol,
maar vooral: sta als je kan voor
elkander klaar en maak daar
mee de wereld mooier”, sluit de
Zandvoortse kerstengel af.
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Zandkorrels

Wij wensen u Fijne
Kerstdagen en
een Gezond en
Gezegend 2016.
Het Huis van Gebed
Zandvoort:
www.gebedzandvoort.nl
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.18 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of op
www.amsterdamaanzee.
amsterdam
en blijf op de hoogte

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur, innoverend en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Krua Surin
Thaifood Catering
Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise
Hapjes en maaltijden
Kleine maaltijd v.a 6,Spareribs met rijst 7,50
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?
Catering
Hapjes + maaltijden
14,- tot 16,- p/pers.
www.kruasurin.com

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee!
Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen.
Heeft u een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of op
www.amsterdamaanzee.
amsterdam
en blijf op de hoogte
....................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 0653498304
www.trade-ard.nl
....................................................
KlussenRenovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk, badkamers
en keukens.
Poolse kwaliteit!
Professioneel schilder.
Ook voor schoonmaakwerk bij u
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Begin november
gevonden:
Disney kindermuts
met opdruk prins
en prinses.
Omgeving fietspad
achter begraafplaats
(nabij kazerne).
Komt het bekend voor?
Bel. 5717488

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Woningruil wegens
gezinsuitbreiding
gezocht:
4-kamer eengezinswoning
met tuin.
Aangeboden:
luxe 3-kamer
galerijwoning
in Darwinhof (80m2),
ruim balkon op Z/W,
berging, lift, garage,
vlakbij winkels.
Interesse?
Kom vrijblijvend kijken.
06-24129086

Verhuren?
Wij verzorgen:
de reserveringen, in- en
uitcheck, schoonmaak,
plaatsen en foto’s op
internet, reinigen
wasgoed, interieuradvies,
schilder- en onderhoudswerkzaamheden.
Meer info: Beautyfull
Home Rentals 06-43004411
ubos@planet.nl
....................................................

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

Zandkorrels invulbon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hulp nodig met
uw computer?
PC-laptop-tablet
Advies, storing
verhelpen of training
aan huis.
Bel 06-22802320
...................................................

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
VOOR DIESEL EN BENZINE!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Geldig voor heel 2015!

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
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Opstel voor jubileum GOZ

Donderdag 10 december is op last van burgemeester Niek

Het Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) bestond afgelo-

Meijer pension het Grote Huis, in de Brederodestraat, ont-

pen vrijdag exact 45 jaar en dat wilden de beschermers

ruimd. De burgemeester was na een zorgvuldige en lang-

van het Zandvoorts erfgoed niet ongemerkt voorbij laten

durige periode tot de slotsom gekomen dat de exploitant

gaan. “We zouden een tentoonstelling kunnen organise-

niet met het verhuren aan arbeidsmigranten wilde stop-

ren of een feestelijke genootschapsavond, maar we heb-

pen, ondanks herhaalde dwangsommen van de gemeen-

ben iets anders verzonnen: een opstellenwedstrijd voor

te en een uitspraak van de voorzieningenrechter op 1 de-

de groepen 7 van de basisscholen”, zei voorzitter Paul

cember jongstleden.

Olieslagers voorafgaande aan de prijsuitreiking in het
Zandvoorts Museum.

De winnaars en de jury
Pension Het Grote Huis

Al heel lang zorgden de gasten
van het pension voor overlast
bij de directe buren en omgeving. Al vele malen was er bij
de gemeente geklaagd maar
de exploitatie werd, ook onder
dwang van de gemeente, niet
beëindigd. Op een gegeven moment was het gemeentebestuur
het meer dan zat. De vergunning
werd niet meer verlengd en de
exploitant werd op last van een
dwangsom gemaand te stoppen met de activiteiten. Omdat
de exploitant hier geen gehoor
aan gaf, is een zwaarder middel

ingezet: hem werd een last onder bestuursdwang opgelegd.
De exploitant heeft vervolgens
een voorlopige voorziening bij
de rechter aangevraagd. Deze
is door de rechtbank op 1 december jongstleden afgewezen,
waardoor de gemeente in het
gelijk werd gesteld.
De gasten van het arbeidsmigrantenpension zijn door de exploitant elders ondergebracht.
Voor de omwonenden is het nu
afwachten of het inderdaad rustiger wordt in de buurt.

Het opstel moest gaan over
Zandvoort in 1970, het oprichtingsjaar van het genootschap.
Helaas deden maar twee basisscholen mee aan de wedstrijd,
de Hannie Schaftschool en de
Oranje Nassauschool, en dus
waren er maar twee winnaars.
Wel was er een inzending van
twee jonge dames van de
Hannie Schaftschool die door de
jury, bestaande uit de voorzitter wethouder Gerard Kuipers,
secretaris van het GOZ Henny
v.d. Leden en de Zandvoortse
kinderboekenschrijver Gerard
v.d. Laar, die een bijzonder ver-

melding kreeg.
De uiteindelijke winnaars
werden Feline van de Hannie
Schaftschool en Maxime van de
Oranje Nassauschool. Zij kregen
uit handen van Olieslagers een
‘envelop’ en mochten afgelopen
zaterdag bij het live-programma Goedemorgen Zandvoort
van ZFM hun verhaal komen
doen. Na afloop toonde kunstenares Marianne Rebel nog
enkele schilderijen die gemaakt
zijn door de groepen 8 voor de
Kinderkunstlijn, die nog volop
aan de gang is.

Mastreechter Staar bij Classic Concerts
De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar komt
weer naar Zandvoort. Het is sinds 2011 voor de tweede
keer de jaarlijkse grote productie van stichting Classic
Concerts. De stichting organiseert het concert in samen-

de ‘Staar’; Beatrix is dat tot op
heden gebleven. Het vaandel
van het koor draagt dan ook
met trots de oranje wimpel met
kroon.

werking met de gemeente Zandvoort. Het concert wordt
gegeven in de Agathakerk aan de Grote Krocht, op zondag 13 december.

Mastreechter Staar in de Agathakerk (archieffoto)

De Mastreechter Staar werd
in 1883 opgericht en is daarmee het oudste en bekendste
mannenkoor van Nederland.
Sinds 1899 voert de vereni-

ging het predicaat ‘Koninklijke
Zangvereniging’. Vanaf 1903
waren koningin Wilhelmina,
koningin Juliana en koningin
Beatrix beschermvrouwen van

De naam ‘Staar’, Maastrichts
voor ‘ster’, verwijst naar de ster
in het stadswapen van de stad.
De Mastreechter Staar is een
concertkoor dat op semiprofessioneel niveau zingt. Om dit te
bereiken krijgen de 135 zangers
les in de eigen koorschool onder
leiding van een professionele
zangpedagoog. Het koor geeft
per jaar circa 20 concerten in
theaters en kerken in Nederland
en België, en gaat om de twee/
drie jaar op concertreis naar het
buitenland.
Dirigent Paul Voncken studeerde
schoolmuziek en koor- en orkestdirectie aan het Conservatorium
van Maastricht. Voncken was al
eerder eerste dirigent. Na een
korte periode als interim-dirigent werd hij in januari 2009

voor de tweede maal tot dirigent
benoemd bij de Staar. De in Den
Haag geboren Michiel Ballhaus
is de vaste pianist van het koor.
Hij studeerde klassieke piano en
jazz aan de conservatoriums van
Maastricht en Amsterdam, waar
hij de diploma’s docerend en
uitvoerend musicus behaalde.
Hij speelde in een groot aantal
musicals en met de grootste artiesten van Nederland.
Het concert begint om 15.00 uur
en de deuren van de kerk gaan
om 14.15 uur open. Kaarten
voor dit bijzondere concert in
de Agathakerk aan de Grote
Krocht, kunt u bestellen door
overmaking van € 20 per kaart
op rekening NL57 RABO 0384
4830 70 t.n.v. Classic Concerts
Zandvoort onder vermelding
van Kerstconcert MS. De kaarten
worden u dan toegestuurd. Denk
er aan om uw adresgegevens erbij te noteren. Verder zijn kaarten
ook te koop bij Kaashuis Tromp,
Grote Krocht.

Column

Echte mannen
Echte mannen hebben vrienden. Echte mannen hebben altijd honger. En echte mannen
houden van een uitdaging,
zegt de reclame voor het gelijknamige tv-programma.
Mag je daaruit concluderen
dat als ze het niet hebben, dat
het dan geen echte mannen
zijn? Of als je als vrouw van
een uitdaging houdt, dat je
dan enigszins mannelijk bent?
Nee, echte mannen gaan naakt
poseren voor een ‘Real men’
kalender?! En dan beginnen
de discussies, met een knipoog
wel te verstaan. Echte mannen
beschermen, echte mannen
zijn eigenwijs. Echte mannen
dulden tegenspraak, ook van
een vrouw. Echte mannen
verkopen niets, alles verkoopt
henzelf. Ondeugende oogopslag, stoere blik. Een tikje mysterieus. En ze hoeven zichzelf
niet de hele dag te horen. Ze
hoeven niet te dreigen. Echte
mannen kennen eigenheid.
Nee, ze hoeven geen vis meer
met een houten stokhengel te
vangen, geen beer met blote
handen te omarmen. Nee, met
echte mannen kun je dollen.
Echte mannen mogen best
bepalend zijn. Echte mannen
hebben geen bla-bla nodig.
Echte mannen hebben ook
een zachte kant. Echte mannen dragen geen roze rozen op
hun shirt. Echte mannen moeten iets doen. Echte mannen
kunnen verrassen en echte
mannen zijn de holbewoners
van vroeger, met een speeltje
in de hand. Echte mannen denken het beste na op het toilet
(en dat uit de mond van een
man!). Echte mannen tonen
zich vaardig in een onderling gesprek. En echte mannen durven te bekennen. Alle
topchefs in ons land en Armin
van Buuren zijn eensgezind:
zonder hun topvrouw aan hun
zijde kunnen ze niet.
Maar er is iets wat echte mannen echt niet kunnen! En dat is
zoeken, tenzij ze iets echt willen vinden. Zoals een oud leraar van vroeger zo humorvol
leuk omschreef: echte mannen kunnen prima zoeken, maar als ze iets willen vinden dan moeten
ze het vragen aan hun
vrouw.

Mandy Schoorl

Grote Huis is ontruimd
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openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Voor de Leukste
& Lekkerste

Kerst Cadeautjes
Bestjedl!
op ti

Tea Chocolate
& More

kerkstraat 8
023 743 111 0

MORITZ

Prijzen Kerst Brunch

All You Can Eat
World Kitchen
Restaurant

(Prosecco, koffie of thee, jus d'orange, mineraalwater)

Food & Drinks

powered by

Zeeweg 98
2051 EC Overveen
T. 023 - 573 8010
E. info@restaurantmoritz.nl

ELKE DO, VR EN ZA

Volwassenen
€ 22,50 p.p.
Kinderen (4 - 11jr) € 12,50 p.p.
Drankenpakket € 12,50 p.p.

Prijzen Kerstdiner
Volwassenen
€ 33,50
Kinderen (4 - 11jr) € 16,50

p.p.
p.p.

25 December - VOL
26 December - reserveer tijdig

DRINKS & BEATS
Vanaf 20:00 uur Vanaf 22:00 uur
Korting op drinks Moritz Club Life

OVERIGE ACTIES
IEDERE DONDERDAG

LADIES NIGHT

alle dames dineren voor

actieprijs € 20,00 p.p.

KINDERACTIE
alle kinderen voor

MORITZ
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steunt Serious Request
met onze doneer actie

actieprijs € 11,50 p.p.
alle actievoorwaarden op onze website
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Toekomstgericht wonen op Watertorenplein

Weerbericht

In de Zandvoortse Courant werden vorige maand de drie visies over het Watertorenplein

Hier uw vaste advertentie?

van verschillende architectenbureaus gepresenteerd: Springtij Architecten, AG archi-

06 - 2453 0167

tecten en De Biase Architecten bna. Op eigen initiatief dienden de architectenbureaus
hun ontwerpen in bij de gemeente Zandvoort. Deze drie visies worden één voor één in
de krant nader toegelicht. Deze week toont De Biase Architecten BNA als laatste van de

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

drie zijn visie voor de herontwikkeling Watertorenplein.

December 2015 zo goed
als zeker recordzacht
November 2015 was zowat de allerzachtste elfde
maand ooit in Zandvoort en december is hard op
weg recordzacht te worden, zeker gezien het verdere
temperatuurverloop tot pakweg de jaarwisseling.
De meest weersbepalende drukgebieden liggen nog
altijd muurvast op de weerkaarten. Deze rigide weersystemen weten werkelijk van geen wijken en laten de
hardnekkige zuidwester maar doorgaan.
De Biase gaat voor een grote daktuin en voor zorg en welzijn

door Nel Kerkman

Remo De Biase startte in 1989 een
architectenbureau in Italië onder
de naam ‘Studio di Architettura’.
Samen met zijn partner Corine
Hogendoorn werd in 1999 de
overstap naar Zandvoort gemaakt en in 2005 werd de naam
van het bureau gewijzigd in:
De Biase Architecten bna. In
de Zandvoortse omgeving zijn
in zijn bouwopdrachten de
Italiaanse invloeden terug te vinden in de vorm van mediterrane
details, warme kleurstellingen en
duurzame materialen.
Bij het ontwerp van het Watertorenplein heeft De Biase gekeken naar de bouwstijl van de monumentale huizen van de vorige
eeuw, maar wel met meer comfort
en onbezorgd wonen en dan specifiek voor senioren in deze tijd.
“Omdat Nederland vergrijst en de
nieuwe generatie ouderen duidelijke woonwensen heeft, heeft dat
consequenties voor de woningmarkt. Ook in Zandvoort zijn er
veel senioren die ondanks dat zij
vitaal zijn, er plotseling een moment komt dat een comfortabel
seniorenappartement plezierig is.
En ook met het oog op eventuele
zorg voor morgen. Vandaar dat
ons ontwerp gericht is op deze
doelgroep”, aldus De Biase.

Onbezorgd woongenot
“Er worden circa 37 appartemen-

ten gebouwd waarbij bouwkundig rekening wordt gehouden met comfort, veiligheid en
domotica, ook wel huisautomatisering genoemd. De faciliteiten zijn gericht op senioren met
eventuele mogelijkheden om
gebruik te maken van de diensten van de Stichting Zorgbalans
die op de begane grond een 24uurs bemande zusterpost heeft.
Tevens is er een conciërge in
het complex aanwezig”, vertelt
Hogendoorn.

Aan alles is gedacht
Het appartementencomplex
wordt trapsgewijs uitgevoerd,
wat betekent dat aan de bovenzijde maar 11 appartementen zijn gesitueerd. De benedenetage heeft een sociaal,
maatschappelijke functie met
een gemeenschappelijke ruimte die een multifunctionele
invulling krijgt voor zowel bewoners als andere geïnteresseerden. Verder komt er op
de benedenetage een huisartsenpost, een fysiotherapie,
een sportschool voor senioren,
een kapper en pedicure voor
zowel de bewoners als niet bewoners.

Parkeren
Ook aan de parkeeroverlast in de
omgeving is gedacht want buiten de parkeerboxen voor bewoners op het huidige maaiveld zijn
er nog 15 parkeerplaatsen voor

de omwonenden. Op het parkeerdak komt een mooie, groen
ingerichte openbare daktuin,
wat beslist een aanwinst zal zijn
voor de omgeving.

Bestemmingsplan
Het ontwerp valt ruim binnen
het huidige bestemmingsplan
wat een aantal voordelen heeft
met betrekking tot uitvoerbaarheid en snelle realiseerbaarheid
van het plan. Er zullen geen planschade claims komen van omwonenden vanwege minderwaarde
door te intensieve en hoge bebouwing voor de deur, hun uitzicht blijft behouden.
Op de vraag waarom de watertoren niet is meegenomen in het
ontwerp antwoordt De Biase:
“Omdat de watertoren geen
eigendom is van de gemeente
hebben wij dat niet meegenomen maar uiteraard staan wij
altijd open om ook die mee te
ontwikkelen. Wij zouden de watertoren in dezelfde visie willen
ontwikkelen, denkend aan Spa/
wellness voor senioren in combinatie met zorghotelkamers. Het
hele concept zou hierdoor nog
meer versterkt worden.”
Aan zet is nu de verantwoordelijke wethouder welke visie uiteindelijk gekozen zal gaan worden,
uiteraard in goed overleg met de
gemeenteraad en met participatie van de omwonenden.

Zorgverzekering vanaf € 79,- p/m
met vrije keus van zorgverlener
Iedereen is welkom!
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Diepe en soms zeer diepe depressies opereren in de regio’s
Groenland en IJsland en zo nu
en dan worden slechtweerfronten aan de zuidflank richting het
onstuimige Noordzeegebied
gedirigeerd. Het is dan ook een
voortdurende afwisseling van
drogere perioden met beduidend wisselvalliger fases.
Deze week regende het vooral
op de woensdag nog. De dagen
tot en met zondag verlopen
droger. Toch zouden op vrijdag
en zondag nog oceaanfronten
kunnen schampen met wat regen. Zon is er sowieso al weinig medio december. Zo nu
en dan zijn er wel wat zonnige
momenten.

tussen donderdag en zondag
en in onze omgeving kan het
14 graden worden. Opvallend
ook de nachtwaarden: soms
wordt het niet koeler dan
11-12 graden zelfs. Landelijk
zit er wellicht een 16 of 17 graden nog wel in met deze diepe
subtropische luchtaanvoer.
Zicht op enige verandering is
er niet, dus de kans mag groot
genoemd worden dat er tot
januari weinig of niets verandert. Een enkele bui met wat
stofhagel tussendoor en misschien een verdwaald nachtje
met een graad nachtvorst lijkt
het maximaal haalbare aan
‘guur’ weer in de periode tot
begin januari.

Meest in het oog springend
blijft de temperatuur die tot na
Kerst hoge ogen blijft gooien.
Het moge dan ook duidelijk zijn
dat een witte Kerst er absoluut
niet in zal zitten dit jaar. Dat de
Kerst ook zacht of zeer zacht
gaat uitpakken staat ook al min
of meer buiten kijf. Op zich een
normaal beeld in ons land.

Op zich is zo’n langdurige
periode met zeer zacht weer
niet ongewoon voor december, maar de langdurigheid
ervan in combinatie met de wel
zeer hoge gemiddelde temperatuur valt toch wel op nu.

Toptemperaturen zijn mogelijk

weerman Marc Putto

Meer weerinfo is er eventueel
nog via www.weerprimeur.nl
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45%

35%

20%

Neerslag 25%

55%
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60%
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zw. 5

zw. 5-6

zw. 5
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10:00-19:00
08:00-19:00
GESLOTEN

EXTRA & AFWIJKENDE
OPENINGSTIJDEN
23/12 koopavond tot 21 uur
24/12 10 tot 17 uur
26/12 12 tot 18 uur
31/12 10 tot 17 uur
Iedere zondag open
van 12 tot 18 uur
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12:00-17:00
10:00-19:00
08:00-18:00
12:00-18:00

Digitale folder
www.topshelf.nl

VENAVO
Wij willen u bedanken voor
het in ons gestelde
vertrouwen in het afgelopen jaar!!

Wij wensen u allemaal
goede feestdagen en een
gezond en voorspoedig 2016!!
Woensdag 30 december mogen we
thuis blijven van ons echtgenotes.......
dus werken we niet.

Venavo

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl
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Kadotips met korting

tot 40%

•
•
•
•
•

Hockeysticks, voetbal, darts
Winterjacks, sneakers, jeans
Mutsen, sjaals, handschoenen
Underwear, sokken, hoodies
Kindersneakers, kinderkleding

Naar
de sneeuw
met de feestdagen
Ruil maar weer in die handel
Uw oude ski's & snowboards
zijn minimaal 100,- waard
Ongeacht de staat. Alleen geldig op collectie 15/16
Ook geldig op aanbiedingen

BEUNINGEN CRUQUIUS
LEERDAM ROTTERDAM UTRECHT
Z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t . O P = O P. P r i j s w i j z i g i n g e n , k l e u r - e n
modelafwijkingen en drukfouten voorbehouden. Alleen voor particulier gebruik.
To p s h e l f b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m v e r v a n g e n d e a r t i k e l e n a a n t e b i e d e n .

Zandvoortse Courant • NUMMER 51 • 17 DECEMBER 2015

Smakelijke feestdagen!
Een onvergetelijke Kerst viert u bij Center Parcs.
Kom samen met familie en vrienden naar ons Luxe Kerstbuffet
met Jingle Bells Party! Een avond vol vermaak voor jong
en oud met de Kerstman en de wel bekende Kerst hits!
Bovendien kunt u onbeperkt genieten van het Luxe
Kerstbuffet. Laat u verrassen en verwennen en smul
uitgebreid van de lekkerste gerechten, zoals een prachtig
saladebuffet, diverse luxe vlees- en visgerechten en
een feestelijk dessertbuffet. Voor de kinderen zijn er
speciale gerechten met te gekke feestelijke ijsjes en de
fantastische chocoladefontein als afsluiting! Leuk om
te combineren met bowlen of zwemmen in de Aqua
Mundo. Dat wordt gegarandeerd genieten!
Reserveer nu uw tafel en wees verzekerd van
onvergetelijke feestdagen!

Uw kerstgroet en/of nieuwjaarswens in
De Zandvoortse Courant
Voor bedrijven en particulieren!
Meer informatie of opgeven via info@zandvoortsecourant.nl

2e TREKKING

PRIJS

AANGEBODEN DOOR

WINNAAR

Cadeaubon twv € 20,00

Grand Café XL

Gerard Zwinkels

Cadeaubon twv € 20,00

Bloemsierkunst Bluijs

Grootveld

Cadeaubon twv € 10,00

Versteege’s IJzerhandel

H. van Lent

Cadeaubon twv € 20,00

Kaashuis Tromp

Schievels

Cadeaubon twv € 15,00

Level Up

Lourdes Keur

Cadeaubon twv € 15,00

Blokker

Fam. Molenaar

Cadeaubon twv € 15,00

Slinger Optiek

W. Dümpel

1x 4persoons Gourmetschotel

Slagerij Horneman

J. v.d. Pol

Vichy Cadeaubon twv € 20,00

Zandvoortse Apotheek

R. Swart

heren hakken twv € 25,00

Shanna’s shoe repair

Elly Hendrikse

Zuivelmandje twv € 25,00

De Kaashoek

Kolijn

Cadeaubon twv € 15,00

Albert Heijn

H. van Straaten

Cadeaubon twv € 15,00

Dobey

Cees Harms

Cadeaubon twv € 10,00

C’est Bon

Y. Schoorl

1x gratis zwemmen 4 personen

Center Parcs

E. Bos

Snackbar ‘t Plein

TPN van Dam

Cadeaubon twv € 10,00

Van Vessem

Esmee vd Werff

Fotolijst met oud Zandvoortse foto

Zandvoorts Museum

Marja Koning

Cadeaubon twv € 10,00

Arie Guijt

Silvia Herrero

Cadeaubon twv € 15,00

Emotion By

Ilse v.d. Broek

Koffie/thee/chocoladecadeau

Tea, Chocolate & more

Els Vossen

Cadeaubon twv € 25,00

Beachim

Zuidema

Cadeaubon twv € 10,00

Fotozaak Menno Gorter

Jady Schrader

Gratis consult

Dierenkliniek Zandvoort

Joke van Zon

Cadeaubon twv € 10,00

ABC en Meer

Marja Koning

Kostuum stomen of reinigen

Stomerij Beus

Doon Griekspoor

Gratis ontworming hond of kat

Dierendokters Zandvoort

Anneke Beekhuijs

Cadeaubon twv € 10,00

Vlug Fashion

E.A. Koper Bluijs

Cadeaubon twv € 10,00

Mi Sueno

J. Zwemmer

1 paar gratis dames of

1x 4 persoons Bucket frites incl

Alle prijswinnaars krijgen ook persoonlijk bericht.

poging acht men tijdens de feestdagen aanzienlijk groter
dan gedurende andere periodes in het jaar. Een derde van
de deelnemers aan een onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) denkt in de decembermaand meer risico te lopen.

Reserveer nu!
+31 (0)23 - 57 20 000
Park Zandvoort
Vondellaan 60
2041 BE Zandvoort, Nederland

fles fritessaus

De kans slachtoffer te worden van een inbraak- of inbraak-

25 & 26 DECEMBER
VOLWASSENEN € 42.50
KINDEREN € 14.95
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Inbrekers slaan vaak hun
slag tijdens kerstdiner

Inbreker slaat vaak toe tijdens kerstdagen

Opvallend is dat onder jonge
ren (<30 jaar) meer dan de helft
het risico op een inbraak in die
periode hoger inschat terwijl
slechts een kwart van de 50plus
sers er zo over denkt. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het
feit dat jongeren vaker naar hun
(schoon)ouders of vrienden gaan
tijdens de feestdagen. Cijfers van
de politie bevestigen dit beeld.
Inbrekers slaan vaker toe tijdens
de feestdagen. Dit doen ze vooral
in de avonduren tijdens etenstijd,
tussen 17.00 en 21.00 uur. De piek
van inbraken ligt in de periode
tussen Kerst & oud en nieuw.
Twee van de vijf ondervraagden
geeft aan één of meerdere dagen
niet thuis te zijn tijdens de feest
dagen (Kerst & oud en nieuw).
Naar verwachting zijn er dus flink
wat huizen onbewoond in die pe
riode. Toch zegt maar een op de
vijf mensen (22%) extra maatre
gelen te nemen om inbraken te
voorkomen als men op visite is.
De meest getroffen maatregelen
zijn: alle deuren goed op slot,
bewoonde indruk maken door
verlichting te laten branden en
vragen of de buren een oogje in
het zeil houden. Ruim 40% zegt
een tijdschakelaar op hun (kerst)
verlichting te plaatsen.

Doe de check
“Deuren goed op slot doen en een
bewoonde indruk achterlaten,
dat zou iedereen altijd al moeten
doen”, zegt Coen Staal, voorzitter
van de stichting NIPW. “Maar, nog
beter is het om de komende vrije
dagen eens een kwartiertje tijd
te nemen om met de ogen van
een inbreker in en om je huis te
lopen.” Extra hulp hierbij biedt de
InbraakPreventieCheck op www.
stichtingnipw.nl/check. Daarmee
kun je aan de hand van foto’s een
voudig controleren hoe je huis nu
is beveiligd en wat hier eventu

eel aan verbeterd kan worden.
Recent onderzoek liet zien dat
maar liefst 40% van de achter
deuren zodanig beveiligd is, dat
een inbreker binnen een minuut
je binnen is. “Dan kun je de ach
terdeur wel goed op slot draaien,
maar een zwak slot houdt de in
breker dan toch niet tegen. Vaak
kan nieuw deurbeslag al heel veel
doen”, aldus Staal.

Met een veilig gevoel
op visite
Voor iedereen geldt: Maak het in
brekers niet te makkelijk, vooral
niet tijdens de feestdagen. Om
ellende te voorkomen bij terug
keer van een heerlijk feestmaal,
heeft de stichting NIPW een paar
simpele tips: zet een tijdschake
laar op enkele lampen en stel die
in op een tijdstip, waarop het
donker wordt. Niet allemaal te
gelijk, maar met enkele minuten
verschil. Laat ook af en toe boven
in de slaapkamer een half uurtje
een of meer lampen branden.
Laat een kopje op tafel staan of
wat afwas op het aanrecht. Berg
juwelen, mobiele apparaten en
andere kostbaarheden uit het
zicht op; liefst in een kluis. Vraag
de buren om een oogje in het
zeil te houden en liefst ook nog
de lamellen of gordijnen vroeg
in de avond even te sluiten en
mogelijk extra verlichting aan te
doen.

Over de stichting
De stichting Nationale Inbraak
preventie Weken is een publiek
private samenwerking met als
doel woningbezitters meer
bewust te maken van goede
inbraakpreventie. Om zo bij te
dragen aan de doelstelling van
het ministerie van Veiligheid en
Justitie het aantal inbraken en
inbraakpogingen te verlagen,
van 91.000 in 2012, naar 61.000
in 2018.
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TIJDENS DE GOODNIGHT BOXSPRINGDAYS: 15% EXTRA KORTING!

●

ALLEEN TIJDENS DE GOODNIGHT BOXSPRINGDAYS: 15% EXTRA KORTING!

altijd Goedemorgen
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl
GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel
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OpeningstijdenNU:
Maandag 12.00 - 17.30 uur
Dinsdag
09.30 - 17.30 uur
Woensdag 09.30 - 17.30 uur
Donderdag 09.30 - 17.30 uur
Vrijdag
09.30 - 17.30 uur
Zaterdag
09.30 - 17.00 uur
Zondag
12.00 - 17.00 uur

ELKE
G
ZONDA
OPEN!

●
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 51 - 2015
Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 50 en
de verdere in week 50 door het college genomen besluiten
zijn in week 51 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Inzameling GFT rolemmers
Vanwege 1e Kerstdag op vrijdag 25 december wordt de inzameling verplaatst naar Donderdag 24 december.

Vergadering commissie Welstand en Monumenten
De volgende vergadering van de commissie voor Welstand en
Monumenten vindt plaats op maandagmiddag 21 december
in het raadhuis. De Commissie adviseert het college o.a. over
aanvragen om omgevingsvergunning en monumentenzaken.
Precieze aanvangstijd en agenda met bouwplannen worden
vastgesteld op de dag van de vergadering en kan die dag
tussen 9 en 11 telefonisch worden nagevraagd bij afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• R. Ketellapperstraat 47, gedeeltelijk vervangen dakrand en
–metselwerk, ingekomen 02 december 2015, 2015-VV-182.
• Locatie: Blv. Paulus Loot, verzoek afwijken bestemmingsplan; wijzigen functie van kantoor naar hotel, ingekomen
26 oktober 2015, 2015-VV-183.
• Strandafgang Barnaart 20a, wijzigen indeling en omgeving
strandpaviljoen, ingekomen 09 december 2015, 2015VV-184.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.
Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.
Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagelegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan
de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Duidelijke uitslag enquête Huurdersplatform Zandvoort
De uitslag van de door het Huurdersplatform Zandvoort
(HPZ) ingestelde enquête onder de huurders van woonstichting De Key in Zandvoort, om duidelijkheid te krijgen over de huursituatie in Zandvoort, heeft duidelijke
cijfers opgeleverd. De door de Woonbond Nederland opgestelde enquête kreeg zelfs een respons van iets meer
dan 21% van de huurders van De Key. 528 huurders waren bereid om de enquête in te vullen, en dat is verrassend hoog te noemen.
Dini v.d. Werff-v.d. Mije van het
huurderplatform HPZ was dan
ook zeer content met de uitslag: “Hiermee kunnen we het
traject om te komen tot nieuwe
prestatieafspraken tussen de
gemeente en woonstichting De
Key ingaan.” De overeenkomst
loopt per 1 januari af maar is
behandeld door de commissie
Ruimte en Economie. Er ligt een
voorstel de huidige afspraken
te verlengen tot juli. Wel met
een kleine aanpassing zoals
geen verkoop woningen. De
raad zou eigenlijk dinsdag 15
december hier over besluiten
maar door het overlijden van

raadslid Willem Wisman is de
vergadering verplaatst naar 22
december. Dan zal de gemeenteraad zich over de verlenging
buigen. “Als die goedgekeurd
wordt, kunnen we doorgaan om
tot een goede afspraak te kunnen komen”, zegt ze.
Overigens moet een voorstel
voor prestatieafspraken komen
van De Key. En zullen de gemeente en gesprekspartner HPZ
ermee akkoord moeten gaan of
niet. Ook de nieuwe Woningwet
speelt een woordje mee. De gemeente kan besluiten om niet
door te gaan met De Key, die

op zijn beurt ook de pijp aan
Maarten kan geven.

Te hoge huren
Vooral cijfermatig kan V.d. Mije
richting de Zandvoortse Courant
reageren. En die cijfers zijn duidelijk. Bijna de helft van de
woningenvoorraad van De Key
heeft een te laag energielabel
met als gevolg een behoorlijk
groot aantal klachten. Overigens
vindt 46% van de huurders de
huur te hoog ten opzichte van
de kwaliteit van de woning. 76%
vindt de huur te hoog voor het
eigen inkomen en 37% maakt
zich grote zorgen over of ze de
huur op kunnen brengen of niet.
39% verwacht dat het inkomen
de komende twee jaar daalt
waardoor de betaalbaarheid bij
inflatievolgend huurbeleid nog
verder onder druk komt te staan.

Betaalbaarheid
Mensen geven in de toelichting
op hun antwoorden aan dat ze
ontevreden zijn over het onderhoud en de energetische kwali-

teit van de woning. Dat zorgt ervoor dat de hoogte van de huur
voor een aantal van hun problemen geeft. Tevens geeft men aan
dat de huren te snel stijgen ten
opzichte van het salaris.

‘Binnenklimaat’
Uit de enquête blijkt verder dat
substantiële groepen huurders
klachten hebben over het ‘binnenklimaat’, de leefomstandigheid binnen de woning. Het
grootste probleem blijkt tocht te
zijn, 55% van de respondenten
gaf dat aan. 46% vindt de huizen
te koud, 39% heeft problemen
met vocht en 33% gaf aan dat
schimmelvorming een groot
probleem is. vooral de woonkamers zijn door kou en tocht geen
prettige plaats om te vertoeven.

Duurzaamheid
Een grote meerderheid van de
huurders gaf aan dat zij veel
voordeel verwachten van isolatie van de woningen. 64% denkt
dat het comfort sterk zal verbeteren en dat de stookkosten zul-

len dalen na isolatie. Maar liefst
84% kent het energielabel van
de woning niet. Iets meer dan
de helft (51%) vindt dat er geen
huurverhoging moet komen
als de woningen een energiebesparing van € 40 per maand
op gaan leveren.

Verkoop sociale
huurwoningen
76% vindt dat er te weinig sociale huurwoningen in Zandvoort
zijn en 74% wil dat de verkoop
van de woningen moet stoppen.
75% wil dat jongeren, tot 30 jaar,
meer kans krijgen om in aanmerking te komen voor een huurwoning. 43% wil meer woningen
voor Zandvoortse senioren.

Presentatie
Deze en andere uitkomsten
van de enquête gaat het HPZ
op 27 januari presenteren in
het NH Hotel. Een uitnodiging,
met aanvangstijd, zal via de
Zandvoortse Courant te zijner
tijd worden gedaan. U bent dan
van harte welkom.
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Draadloos muziek door het hele
huis in een handomdraai.
Eendelige SoundTouch music systems zijn de eenvoudigste manier
om muziek in het hele huis af te spelen – draadloos. Ze zijn onderdeel
van een hele serie producten waarmee je miljoenen nummers van
muziekdiensten, internetradiozenders en je eigen muziekbibliotheek
kunt beluisteren. En met zes instelbare presets heb je direct toegang
tot je favoriete muziek, zelfs zonder een telefoon of tablet.
®

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
Deezer is een geregistreerd handelsmerk van Blogmusik SAS. Spotify is een geregistreerd handelsmerk van Spotify AB. iTunes is een handelsmerk van Apple
Inc., geregistreerd
in debij
VS enZorgbalans.
in andere landen. Muziekdiensten
per land verschillen.
Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
zit goed
Wij zijnkunnen
er voor
u,
Een wifi-thuisnetwerk en toegang tot internet zijn vereist. Het Bluetooth -woordmerk is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt
samen
met
de
mensen
om
u
heen,
met
door Bose Corporation gebruikt onder licentie. SoundTouch is een handelsmerk van Bose Corporation in de VS en andere landen. ©2015 Bose Corporation.
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
luisteren naar
NuWij
verkrijgbaar
bij: wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis,
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg
en ondersteuning op een
persoonlijke
manier. Dichtbij,
Dealer
Logo Placeholder
vanuit een klein en betrokken team van professionals.
®

®

DEALER LOGO

NIEUW

SoundTouch
wireless music systems

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?
Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

®

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl

BEDRIJVENGIDS pagina
Vol energie de feestdagen in?!
Schrijf je dan nu in voor een
gratis proefles*
Deze actie geldt t/m 31 december

Meld je aan via onze website: www.Daandasanayoga.nl
* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Het Pakhuis

Daandasana Yoga
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) - Tel. 06 39890489

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

BLEU van het HUIS

* fijne blauwaderkaas uit de Auvergne

NU 100 gram van 1,89 voor maar 1,49

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Handbal

Voetbal

Handbalsters blijven maar winnen
Opnieuw hebben de handbaldames van ZSC een uitwedstrijd met winst afgesloten. Na een wat slappe eerste helft
van de Zandvoortse dames, was er toch een duidelijke
winst aan het einde van de wedstrijd: 17-22.
Dat Zandvoort na de start een
beetje in het eigen ritme moest
komen, blijkt uit de woorden van
aanvoerster Martina Balk: “De
eerste helft ging het gelijk op.
Er zat van beide kanten weinig
tempo in het spel. Wij waren af
en toe ook wat slordig in de verdediging en aanvallend kwamen
we ook niet echt op gang, er zat
te weinig dreiging in.” En daar
werd de vinger op de zere plek

gelegd. Zoals al eerder gemeld is
het spelletje dat Zandvoort moet
spelen dat met de nodige snelheid. Coach Joop Boukes traint en
coacht daar al bijna drie jaar op
en het heeft ZSC dit zaalseizoen
nog geen windeieren gelegd. ZSC
heeft tot nu toe alle wedstrijden
winnend af kunnen sluiten en
staat, samen met Monnickendam
2, ongeslagen aan de leiding in
de 1e klasse NW.

Bij de rust was er evenwicht, 1212. “Na de rust kwamen we beter
in ons spel. Vooral verdedigend
stond het erg goed waardoor we
toch weer wisten uit te lopen naar
een 17-22 overwinning”, aldus
Balk. Vooral Noëlle Vos en Romena
Daniëls hadden het scorend op
hun heupen. Beiden waren goed
voor zeven doelpunten. Komende
zondag spelen de Zandvoortse
dames om 10.30 uur thuis tegen
de reserves van het Hoofddorpse
Lotus. Doelpunten ZSC: Noëlle
Vos en Romena Daniëls: 7; Manon
van Duijn: 4; Lucia Singer - van der
Drift: 3 en Annelot Kaspers kon
één keer scoren.

Karate

Joëlle Oomen ook individueel
karatekampioen van Nederland
Na haar twee successen met de teamwedstrijden de afgelopen weken is het onze jonge plaatsgenote Joëlle Oomen nu voor de vierde keer gelukt om individueel Nederlands Kampioen Wado-Ryu Karate te worden. Afgelopen
weekend in Zoetermeer won ze, in de klasse Meisjes tot 14
jaar onder 50 kilo, al haar wedstrijden en werd ze voor de
vierde keer tot kampioen van Nederland gekroond.

Joëlle Oomen op de hoogste trede

In de halve finale trof Joëlle
haar teamgenoot van Karate
Kenamju Nadine Hollander, deze
partij won ze overtuigend met
9-4. De finale was erg spannend
maar deze won ze uiteindelijk
met 4-3 van Daniel Jonkers uit

Purmerend. Ook zij komt uit voor
Kenamju en maakte het Kenamju
podium compleet. Het was haar
laatste wedstrijd in deze klasse.
Afgelopen maandag werd Joëlle
14 jaar, vanaf nu moet ze uitkomen in de klasse tot 16 jaar. Dat

zal weer een flinke nieuwe uitdaging voor haar worden.

Olympische Spelen
Karate heeft verschillende stijlen,
Wado Ryu is er daar een van, en
een van de meest voorkomende
stijlen in Nederland. In september van dit jaar werd ze al tweede op het breedte toernooi, het
Nederlands Kampioenschap alle
stijlen, van de Karate-Do Bond
Nederland (KBN). Ze won toen
zeer overtuigend alle partijen en
strandde met heel veel pech in de
laatste seconde van de finale. Het
was een hele teleurstelling voor
haar. Maar nu is ze trots om weer
Nederlands Kampioen te zijn. Op
dat breedte toernooi heeft ze
wel de aandacht getrokken van
de KBN en werd vanwege haar
prestaties uitgenodigd voor de
Nederlandse selectie onder de 16
jaar. Joëlle gaat hard aan het werk
om uit te mogen komen voor
Nederland op een jeugd EK, WK
en misschien wel de Olympische
Spelen in 2020, want karate staat
op de nominatielijst om een
Olympische sport te worden.

Bridge

Opnieuw beste lunch bij Amazing Asia
Lionsclub Zandvoort organiseert ieder jaar een bridgedrive.
De spelers spelen in diverse horecagelegenheden in het
centrum en nuttigen daar een lunch, die ze achteraf beoordelen met een cijfer. Voor de zesde keer op rij is restaurant
Amazing Asia in de Zeestraat als beste uit de bus gekomen.
Het moet gezegd worden: de
lunches van de acht deelnemende horecabedrijven scoorden gemiddeld ruim een 8,5; voorwaar

een prima cijfer. Amasing Asia
en visrestaurant De Meerpaal in
de Haltestraat ontliepen elkaar
niet veel. Het Chinese restau-

rant kreeg, als beste, een 9,4.
De Meerpaal moest het doen
met 0,2 punt minder: een 9,2.
Nieuwkomer lunchroom Rabbel,
op het Kerkplein, werd met
een 8,9 een goede derde. De
eigenaren van Amasing Asia
kregen van de Lionsclub een
nieuwe oorkonde, die ze bij
hun andere onderscheidingen
kunnen voegen.

SV Zandvoort gaat als runner
up de winsterstop in
Na de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop is
het duidelijk dat SV Zandvoort als ‘vice-winterkampioen’
de gebruikelijke rust krijgt. De uitwedstrijd tegen het
Amsterdamse ASV Arsenal werd winnend afgesloten,
maar omdat koploper Buitenveldert ook won, blijft de
stand op de ranglijst ongewijzigd.
Zandvoort had het vooral in de
eerste helft niet gemakkelijk. Dat
was ook wel te verwachten, echter Zandvoort had het eigenlijk
meer moeilijk met zichzelf dan
met Arsenal. Het nam de speelwijze van de thuisclub aan en
dat is nooit goed. Zandvoort
moet zijn eigen spelletje spelen: op tempo druk zetten en
na balverlies zo snel mogelijk
de bal weer in bezit krijgen. Het
lukte alleen de eerste helft niet
maar toen Max Aardewerk in de
tweede helft de score openbrak,
was het gedaan met de koopman Arsenal ASV. Toen Koen
Machielsen voor de 0-2 zorgde,
was er geen vuiltje aan de lucht
voor trainer Laurens ten Heuvel
en zijn elftal.
Zandvoort blijft in het spoor van
koploper Buitenveldert maar

moet wel oppassen voor VVC,
dat met slechts twee punten
minder dan onze plaatsgenoten op de derde plaats staat. De
rest van de ploegen volgt op
eerbiedwaardige achterstand.
Op 23 januari speelt SV
Zandvoort de eerste wedstrijd
na de winterstop. Dan komt
SCW op bezoek. SCW heeft de
laatste 8 wedstrijden winnend
afgesloten en staat, met 8 punten achterstand op Zandvoort,
op de vierde plaats.
Overige uitslagen 3e klasse B:
SCW – KHFC: 2-1; Vlug en Vaardig
– Jos/Watergraafsmeer: 0-2;
Stormvogels – IJmuiden: 4-3;
CTO ’70 – ZSGO/WMS: 2-3; De
Brug – VVC: 1-2 en Buitenveldert
– Blauw-Wit/Beursbengels werd
3-1.

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden
van alles wat in Zandvoort leeft.
Administratiekantoor
K. Willemse
Albert Heijn Zandvoort
Albron/ Center Parcs
Amsterdam Beach Hotel
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bloemsierkunst J. Bluijs
Boudewijn Visservice
Café Bluys
Café restaurant Zaras
Circus Zandvoort
Club Nautique nr. 23
Creme Fresh
De Meester Drank
en Spijslokaal
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Gascontrol Haarlem B.V.
Goodnight slaapkamers
Greeven Makelaardij
Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana
Huisartsenpraktijk Noord
B. van Bergen

ICI Paris XL - Zandvoort
Ineke Smit Uitvaartverzorging
Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving
Mediamarkt
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Topshelf
Orbit Restaurant & Lounge
Bloemenda al
P. van Kleeff
Plony’s Haarwinkel
Radio Stiphout B.V.
Shanna’s Shoe Repair & Leather
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Thalassa B.V.
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Trieling Keukens
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
Wapen van Zandvoort
Williams Pub
Zorgbalans
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Dank
Zanger Yves is
dankbaar voor
alle medewerking

7-11

Concert
Theo Wijnen
weer pianist van
Nieuwjaarconcert

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Terugblik

Nieuw

Jaaroverzicht
Zandvoortse
Courant 2015

Fijn uiteinde en
en een goed
begin van 2016!

oplage 9.500 exemplaren

Kerstzang op Kerkplein deze keer
in ‘zomerse’ sferen

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

www.zandvoortsecourant.nl

Loslopende paarden
over de Zeeweg

Het was de warmste kerstavond die ooit gemeten is en dus was de kerstzang bij café

Twee loslopende paarden zorgden op tweede kerst-

Koper op het Kerkplein op Kerstavond weer zeer druk bezocht. Daar was de stichting

dag voor de nodige commotie. Aan het begin van de

Speelgoedvijver De Lachende Kikker heel blij mee, want de opbrengst van de tekst-

Zeeweg waren twee amazones van hun paarden ge-

boekjes (€ 5 per boekje inclusief een glas glühwein of warme chocolademelk) was dit

vallen. De twee dieren gingen er vervolgens zelfstan-

keer bestemd voor dit Zandvoortse goede doel.

dig in galop vandoor richting Bloemendaal aan Zee.

De paarden renden over de rijbaan richting Zandvoort | Foto: Michel van Bergen

Veel animo voor de Kerstzang bij Kopertje op het Kerkplein

Het Gemengd Zandvoorts Koper
Ensemble had zich voor de gelegenheid weer getransformeerd
tot een kerstkoor, onder leiding

Vaarwel 2015

‘Toch raar,
zo’n jaar
zonder winter…’

van dirigente Minoeska Sas. Ook
Louis ‘Papa Luigi’ Schuurman leverde met zijn gevoelige vioolspel een welkome bijdrage. Of
het lag aan de geluidsinstallatie
of dat er zoveel mensen waren,
in ieder geval was het koor midden- en achterin niet goed te
horen. Maar omdat iedereen uit
volle borst meezong, galmden
de kerstliederen massaal over
het sfeervolle plein.
Er stonden maar liefst achttien
kerstliedjes op het programma;
bekende maar ook minder bekende. Vooraf denk je: zoveel?
Maar voor je er erg in hebt klinkt
al weer de finale. Daarna werd
massaal het café bestormd, want
zingen maakt dorstig. En daar
wist de barbrigade van ‘Kopertje’
wel raad mee…

Speelgoedvijver
De Lachende Kikker zorgt ervoor

dat kinderen uit gezinnen die van
een minimale inkomen moeten
leven, met hun verjaardag of met
Sinterklaas of Kerstmis toch een
cadeautje krijgen. Want kinderen
moeten onbezorgd kunnen spelen, dat is heel belangrijk. Het is
toch prachtig als een kind uit een
gezin dat in armoede leeft, een
keer in de kring op school kan
vertellen dat hij of zij ook nieuw
speelgoed heeft gekregen?
Op verschillende momenten in
het jaar zijn er uitgiftes van gratis speelgoed bij Speelgoedvijver
De Lachende Kikker. Iedereen die
een kleine beurs heeft, kan hier
gebruik van maken.

Opbrengst
Aan het eind van de avond
bleek er na telling meer dan
€ 1.000 voor De Lachende Kikker
te zijn binnengekomen, zodat
nog meer kinderen blij gemaakt
kunnen worden.

Ter hoogte van Het Wed liepen
de twee paarden over de rijbaan
van de Zeeweg. Het verkeer
bleef rustig achter de paarden
rijden waardoor er een korte
file ontstond. Na ongeveer een
kilometer besloten de dieren
het fietspad op te gaan. Het
verkeer bleef er nog steeds
achter rijden en een man probeerde bij het fietspad de
paarden, tevergeefs, tegen te
houden.

Ondertussen waren er ook diverse politie-eenheden vanuit
Zandvoort gekomen om assistentie te verlenen. Bij camping
De Lakens konden de twee paarden dan eindelijk tot stilstand
worden gebracht. Ondertussen
waren de twee amazones ook bij
De Lakens aangekomen. Na even
tot rust te zijn gekomen en nadat
alle gegevens door de politie waren genoteerd konden de vrouwen hun weg weer vervolgen.
ZANDVOORT

korting
Euro 10 cent
Diesel 8 cent

WABO taken gaan per 1 januari 2016
over naar Omgevingsdienst IJmond.
Lees verder op pagina 15
Gemeente Zandvoort
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Kerkdiensten
Protestantse gem. Zandvoort
Do. 31 dec. 17.00 uur Oudjaarsviering in Agathakerk
Zo. 3 jan. 10.00 uur dr. T.G. van der Linden
(aansluitend nieuwjaarsreceptie)
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
Do. 31 dec. 17.00 uur Oudjaarsviering
m.m.v. Mainstream Jazz Combo
Zo. 3 jan. 09.30 uur pastor B. Putter
(aansluitend nieuwjaarsreceptie)
www.boazparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
Zo. 3 jan. 10.00 uur diaken G.J. van der Wal
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Evangelische gemeente
Huis van Gebed Zandvoort
Zo. 3 jan. 10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Op zaterdag 2 januari komen de volgende
onderwerpen aan bod in het radioprogramma
Goedemorgen Zandvoort

10.10 uur Terug- en vooruitblik De Zandstroom/

Leontine Trijber, Zorgbalans
10.25 uur Alle strandpaviljoens jaarrond/John
Cornelissen, voorzitter Strandpachtersvereniging
10.40 uur Staatsloterij opent speciale oudejaarsshop
op het circuit/Erik Weijers
11.10 uur Politiek
11.25 uur Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie/Gillis Kok
11.40 uur 4e trekking decemberloten/Mimoun/Ben/
Ingrid
Presentatie: Gerrie Rutte en Ben Zonneveld

Colofon

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

72x50 mm
APK-KEURINGEN

50 mm

Reparatie en onderhoud van alle merken

Ongeacht uw verzekering verzorgen
wij de uitvaart zoals u wenst.
tel.: 023 - 532 60 13

www.troupin.nl

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Burgerlijke stand
De eventuele gegevens van afgelopen week
worden volgende week gepubliceerd.

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

A PK KEURI NG
€ 19,- I NCL .
72x50 mm

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

VOOR DIESEL EN BENZINE!

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

Overlijden melden?

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

2

72x50 mm

Geldig voor heel 2015!

Overlijden melden?

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Ongeacht uw verzekering verzorgen
In- en verkoopwij
vandejong
gebruikte
uitvaart
zoals u wenst. Overige dagen op afspraak.
auto’s - zie onze website
Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt:
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

50 mm

50 mm

Waterstanden

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Yves Berendse is dankbaar
voor alle medewerking

22 verenigingen, zowel sportief als cultureel en maat-

Vorige week heeft de Zandvoortse zanger Yves Berendse

schappelijk, hebben zich aangesloten en steunen de

het officiële eerste exemplaar van zijn nieuwste single

receptie met een financiële bijdrage. In ruil daarvoor

‘Droomvrouw’ aan burgemeester Niek Meijer overhan-

presenteren zij zich aan de gasten.

digd. De zanger heeft daarmee zijn grote dank betuigd
voor de medewerking van het Zandvoortse gemeentebe-

22 verenigingen, zowel sportief
als cultureel en maatschappelijk, hebben zich aangesloten
en steunen de receptie met een
financiële bijdrage. In ruil daarvoor presenteren zij zich aan de
gasten.
Alle Zandvoorters zijn van harte
welkom om tijdens deze nieuwjaarsreceptie het nieuwe jaar gezamenlijk in te luiden. Tijdens de
receptie zal burgemeester Niek
Meijer zijn traditionele nieuwjaarsrede voorlezen. Vorig jaar
had de burgervader het onder andere over de Republiek
Zandvoort. Over die verrassende uitspraak werd nog wel even
nagepraat. Wie benieuwd is naar

stuur en de inwoners, die hij op 28 oktober jongstleden
heeft gekregen bij de presentatie van Droomvrouw.

waar hij dit jaar mee komt, moet
zorgen dat hij/zij er bij is! Leden
van scouting The Buffalo’s zullen
de bezoekers begeleiden bij de
strandafgang.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

O, wat ben IK belangrijk! MIJN huis, tuin, omgeving! Daarvan sta
IK niets af; misschien wat geld of spulletjes..., maar niet MIJN
zekerheden. IK vecht tegen MIJN angst(en): voor verkrachting,
inbraken, terroristen....Want je weet nóóóóóit!! met vreemden!
Hele gezinnen die bommen ontvlucht zijn, alles achterlieten om hun
leven(s) te redden. Die HUN angst voor de overtocht, vlucht kleiner
leek dan “thuis”-blijven...
Waarom niet de simpele oplossing : een muur om MIJN huis, flat,
dorp!? Dan kan IK alleen nog maar doodgaan door bliksem, watersnood, tornado, vliegtuigongeluk. En dát voelt een stuk veiliger dan
door al die vreemden mogelijk doodgemaakt worden.
Of...? Ben IK eigenlijk al dood??!!

Yves Berendse (r.) overhandigt het 1e exemplaar

Berendse kreeg van de gemeente Zandvoort alle medewerking
om de Haltestraat af te laten
zetten en midden op straat een
tent te laten bouw voor zijn geweldige feest in de avonduurtjes.
De burgemeester was bijzonder
welwillend om hem te faciliteren
en de zanger was hem daar dankbaar voor. Berendse wilde het
feest graag voor de deur van De

Klikspaan om Peter en Daniëlle
Praats van het café te bedanken
voor hun tomeloze inzet bij de
start van zijn carrière. De doop
van Droomvrouw maakte duidelijk dat Yves Berendse zich ondertussen onder de grotere zangers
van het Nederlandse repertoire
mag rekenen. Hij is een graag
geziene gast en treedt veel op
in het land.

Het is weer tijd voor de
Disco on Ice
Komende weekend is alweer het laatste weekend van de
ijsbaan op het Raadhuisplein. Zaterdag wordt opnieuw de
Disco on Ice georganiseerd. Initiatiefnemer van het eerste
uur, Jules Fransen, zal komende zaterdag de 6e editie organiseren van dit niet meer weg te denken evenement.

Fijne Jaarwisseling en alle GELUK voor 2016.
(P.S. IK hield van Zandvoort. Maar na de inspraakavond (21.12.15)
heb ik wat teiltjes nodig.
Rineke Hawkins-Burgers

Hans
Het discofeest op de ijsbaan is altijd heel gezellig

Van der Veld Transport heeft opnieuw een truck met oplegger
ter beschikking gesteld waarin
alles kan worden opgebouwd.
De lampen voor een lasershow
en geluid zal weer aanwezig zijn
om er een spetterende avond
van te maken. De disco is voor
iedereen. Kinderen zijn welkom
van 17.00 tot 19.00 uur, voor
de oudere jongeren en volwassenen begint het om 19.00 uur.
De muziek wordt verzorgd door

verschillende lokale DJ’s en
de afsluitende ‘stint’ is voor de
DJ’s Nop en Flop, alias Norbert
Beijnes en Jules Fransen, die tot
22.00 uur doorgaan.
Zondag is de ijsbaan voor de
laatste dag open. Na zondag
is het plein weer vrij van de
ijsbaan en kunnen de nietschaatsende Zandvoorters, en
de duiven, het weer in bezit
nemen.

Column

… is het nog een heel klein zetje. En dan rollen wij het nieuwe
jaar in. Wat zal het ons brengen?
Maar zoals altijd moeten we
eerst de balans opmaken van
het oude jaar met de kreet: ‘Tel
je zegeningen’. Om na het tellen vervolgens tot de slotsom
te komen dat alles bij elkaar het
jaar voor mij positief is verlopen.
Natuurlijk waren er downs maar
die wegen niet op tegen de ups.
Soms heb je gewoon even een
uitlaatklep nodig en dat kan
ik bij een besloten Facebookgroepje heerlijk kwijt. Het stukje
saamhorigheid en vriendschap
doet mij goed! Dank je wel lieve
meiden.
Terugkijken doen we ook met
de Zandvoortse Courant. Met
mijn collega’s nemen wij gezamenlijk ieder vier maanden
voor onze rekening. Het kunnen
leuke maar ook minder leuke
dingen zijn. Ik kwam tot de slotsom dat er veel wordt gedaan
in Zandvoort. Soms negatief dat
later wordt omgezet in positief.
Zoals een uitspraak in het protestantse kerkblad dat circa 80
Zandvoortse kinderen tussen
de 5 en 10 jaar zonder ontbijt
naar school gaan. Schandalig,
vond men. Er was thuis geen
geld en deze kinderen hadden
nauwelijks te eten. Ik had mijn
twijfels maar het kwam uit vertrouwde bron. Gelukkig stond
later een positief bericht in het
katholieke kerkblad van iemand
die al jaren betrokken is bij de
voedselbank. Zij had bij diverse
scholen en peuterspeelzalen
onderzoek gedaan of de aantallen wel klopte. Haar conclusie:
“Er gaat geen een kind zonder
ontbijt naar school. Zandvoort is
een goede plaats om te wonen.”
Er wordt veel gezeurd maar als
het erop aankomt steken wij
in Zandvoort de handen uit
de mouwen en zetten wij onze
schouders er onder. Sterke ‘uitschuifschouders’ waar geen begin en geen einde aanzit. Er is
in het dorp veel saamhorigheid,
dat doet een mens goed.
Tja, wat zal ons het nieuwe jaar
brengen? Na het tellen van de
zegeningen is één ding zeker:
gratis plastic tasjes worden niet
meer in de winkels verstrekt. De boodschappentas wordt in ere hersteld!
Een fijne jaarwisseling.

Nel Kerkman

Zandvoortse
nieuwjaarsreceptie 2016
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Evenementenagenda
❄

1 januari 2016
vanaf 16.00 uur

Nieuwjaarsborrel
optreden van

VanKessel
akoestisch

1

Nieuwjaarsduik

2

Disco on ice

3

New Years Surf event

3
8

met Marko the Boer
on the Wheels

JANUARI ❅ JANUARI ❆

9

Strand bij Beachclub No.5, 14.00 uur

IJsbaan Raadhuisplein, 17.00-22.00 uur
Watersport Vereniging Zandvoort

Zandvoort Lacht

Comedy night in restaurant eb & vloed,
aanvang 20.00 uur

Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie

Club Nautique, 19.30-21.30 uur

Nieuwjaarsrace

Circuit Park Zandvoort

10 Nieuwjaarsconcert

Agatha kerk, aanvang 15.00 uur

17 Jazz in Zandvoort

Met Simone Pormes. Theater De Krocht,
aanvang 14.30 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda?
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

TIS
GRA EE
R
T
EN

Strandpaviljoen 23
www.clubnautique.nl

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
31 december t/m 6 januari

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)
DO/VRIJ/ZA/ZO OM 12.30 UUR
WO OM 13.30 UUR

Wij Wensen u allen
Een gezond en mooi 2016 !!!

DUMMIE DE MUMMIE 2

DO/VRIJ/ZA/ZO OM 14.30 UUR
WO OM 15.30 UUR

BON BINI HOLLAND
VRIJ/ZA/ZO OM 16.15 UUR

MANNENHARTEN 2

Specialist voor al uw bloemwerken.

VRIJ TM DI 19.00 & 21.30UUR
(M.U.V. ZATERDAG 21.30UUR)
ETEN EN DRINKEN

en...
vier je verjaardag, feest of bedrijfsuitje bij Bistro MMX.
drankjes, cocktails, hapjes en muziek op maat!
ook catering op locatie
Een van onze pizzabakkers bereidt ter plekke verse pizza uit
de oven en meerdere soorten pasta voor uw gasten.
openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

LOODGIETERSBEDRIJF - SANITAIR - DAKBEDEKKING

TEL. 023-5252930

Winteraanbiedingen!
Leveren en monteren van een
Vaillant ecoTEC plus VHR 35-38/5-5 CW5+
inclusief Vaillant Calormatic klokthermostaat
€ 1.750,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van
Vaillant € 100,- retour)
Leveren en monteren van een
Remeha Tzerra CW4+
inclusief I-Sense klokthermostaat
€ 1.445,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van
Remeha € 75,- retour)

BISTRO MMX

Haltestraat

3 Zandvoort T: 023 57 17 523

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

•

Balanceren

•

Reparaties

•

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen
Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Tevens zijn wij gespecialiseerd in onderhoud
van cv-ketels en dak-werkzaamheden.
Ook werken wij met all-in contracten, deze
worden op maat gemaakt.
www.loodgietervanbaakbloemendaal.nl

 023-5730962
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SPECTRE ➔ LAATSTE WEEK
ZA OM 21.00 UUR

CINEMA NOSTALGIE:
THE GOOD, THE BAD & THE UGLY
DI OM 13.30 UUR

FILMCLUB:
MARGUERITE

RIJKE DAME WIL ZINGEN MAAR
KAN HET NIET.
WO OM 19.30 UUR

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl
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Rode Kruis afdeling Zandvoort
eert zijn jubilarissen
Tijdens de onlangs gehouden vrijwilligersavond van de
afdeling Zandvoort van het Rode Kruis, zijn een achttal
jubilarissen in het zonnetje gezet. De feestavond werd in
het eigen gebouw aan de Nicolaas Beetslaan gehouden.

Jubilarissen Rode Kruis

De jubilarissen werden door voorzitter Hille Wiedijk toegesproken
en de medailles en oorkondes die
bij hun jubileum horen uitgereikt.

Tevens kregen alle jubilarissen
een welverdiend boeket bloemen.
De voorzitter zelf was een van de
jubilarissen.

Elly Keur-Molenmaker en Bob
Arens werden gehuldigd voor niet
minder dan 40 jaar trouwe dienst,
Marion Schouten voor alweer 20
jaar en Joke Diets, Thea Akerboom,
Hille Wiedijk, Peter Hollenberg en
Yvonne Cijs waren ieder 10 jaar
aan de hulp-/welzijnsorganisatie
verbonden. De Zandvoortse afdeling prijst zich gelukkig dat zij ieder
jaar opnieuw zoveel trouwe vrijwilligers in de schijnwerpers mag
zetten. Zij leveren een belangrijke
bijdrage aan het pakket diensten
dat het Rode Kruis in Zandvoort
kan aanbieden.
Op de foto van links naar rechts:
Joke Dietz, Thea Akerboom-de
Jong, Bob Arens, Marjon Schouten,
Elly Keur-Molenmaker en voorzitter Hille Wiedijk. Peter Hollenberg
en Yvonne Cijs konden niet aanwezig zijn.

Tweede lustrum Nieuwjaarsconcert
Het gratis toegankelijke Nieuwjaarsconcert beleeft met
de editie van 2016 het tweede lustrum. Tien jaar geleden
was het min of meer een experiment, nu is het niet meer
weg te denken van de Zandvoortse agenda. Steevast trekt
het concert een volle Agathakerk, waar het op nu weer, op
10 januari aanstaande, georganiseerd gaat worden.

Theo Wijnen verzorgt de muzikale begeleiding (archieffoto)

Dit jaar staan er weer een groot
aantal Zandvoortse koren en
artiesten op de agenda. Het

Zandvoorts Mannenkoor, het
Zandvoorts Vrouwenkoor, The
Beach Pop Singers, Muziekschool

New Wave, New Harlem Brothers,
Gisèlle Mansvelder en Maike
Prins en Nadia Leen & Timothy
Thodé hebben hun medewerking toegezegd. De muzikale
begeleiding van de middag is in
handen van de ervaren pianist
Theo Wijnen en de voorzitter van
de stichting Nieuwjaarsconcert
Zandvoort, Irene de Jager, zal het
geheel presenteren.
Het concert is niet te organiseren
zonder een aantal grote sponsoren. Naast de gemeente Zandvoort zijn ook Kaashuis Tromp,
de Zandvoortse Apotheek, Greek
Cuisine Filoxenia, Beachim en
Autobedrijf Zandvoort sponsoren van het Nieuwjaarsconcert.
Het gratis toegankelijke concert
is op zondag 10 januari in de
Agathakerk en begint om 15.00
uur. De kerk gaat om 14.30 uur
open.

Alle strandpaviljoens jaarrond
geen uitgemaakte zaak
Vorige week werd bekend dat minister Melanie Schultz
van Haagen (VVD) van Infrastructuur en Milieu van plan is
om de restricties die gelden voor permanente bebouwing
op het strand en de zeewering, weg te nemen. De minister
wil daarmee de (toeristische) economie stimuleren. Deze
regulering echter is niet een taak van enkel de rijksoverheid. Ook de provincies en de lokale overheden hebben
een vinger in de pap. Dat blijkt uit het antwoord op vragen
van de Zandvoortse Courant aan de gemeente Zandvoort.
De gemeente, die overvallen
werd door de berichtgeving

hierover, heeft nu gereageerd.
“Bebouwing en gebruik van het de

Zandvoortse strand is niet alleen
een zaak van de Rijksoverheid.
Ook de gemeente en de provincie hebben daarin een wettelijke
taak en bevoegdheid. Zo kent het
huidige bestemmingsplan Strand
en Duin een expliciete beperking
van het aantal jaarrondpaviljoens
tot maximaal vijf. Het is aan de gemeenteraad van Zandvoort om te
beoordelen of het wenselijk is om
daarin op termijn verandering te
brengen”, aldus de gemeentelijke
woordvoerder.

Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl
(of bel 5732752)

Niet OPZ maar GBZ

Alzheimercafé

In het verslag van de gemeenteraadsvergadering in de editie van vorige week, is een storende fout opgetreden. Bij de
uitslag van de stemming over
het agendapunt aangaande
het ontwerpbestemmingsplan voor Groot Bentveld werd
gemeld dat de raadslid Han
Cohen van de Ouderenpartij
Zandvoort is. Dat is niet correct.
Cohen, voorheen wethouder
namens OPZ, zit tegenwoordig voor Gemeentebelangen
Zandvoort in de gemeenteraad.
Onze excuses voor de fout.

Woensdag 6 januari is de eerste
bijeenkomst van het Alzheimer
café. Het thema deze keer is:
omgaan met veranderend gedrag. Dementie gaat dikwijls
gepaard met onbegrepen veranderingen in het gedrag, zoals
achterdocht, onrust of angst. Is
er een verklaring voor dit gedrag
en hoe kunnen we er het beste
mee omgaan? Het gesprek wordt
geleid door een ervaren psycholoog. Vanaf 19.15 uur staat
in Steunpunt OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55, de koffie klaar
en de bijeenkomst wordt afgesloten om 21.00 uur. U bent van
harte welkom, deelname is gratis.

Opbrengst Voedselbank
Het bedrag dat het koor I
Cantatori Allegri met zingen
heeft opgehaald is uiteindelijk
iets meer geworden dan vorig
jaar: € 1232,52. Het eerste optreden was voor de ambtenaren
tijdens hun kerstfeest in de hal
en kantine van het gemeentehuis. Daarna heeft het koor nog
twee dagen bij winkeliers voor
de deur liederen gezongen. De
ondernemers betaalden een
kleine bijdrage hiervoor. Bij de
opbrengst hoort ook nog een
tas vol chocola en koekjes van
een ondernemer, die het zelf
niet gemakkelijk heeft maar
wel iets over had om aan de
cliënten van de Voedselbank
te geven.

Grappen en grollen
Komende zondag is de op een
na laatste avond van Zandvoort
Lacht in restaurant eb & vloed.
Wie acte de présence gaan geven weet niemand, ook Master
of Ceremony en organisator
Said El Hassnaoui niet. “Ik nodig
een aantal stand up comedians
uit en moet dan afwachten wie
er komen, maar leuk wordt het
altijd”, zegt hij. Omdat het een
open avond is, waar beginners
en gevorderden hun nieuwste
grappen op het publiek uitproberen, kan het van alles en nog
wat zijn. In ieder geval staat het
als een paal boven water dat
het publiek de grote winnaar
zal zijn. Zandvoort Lacht begint
komende zondag om 20.00
uur. De entree is € 6 en vooraf
wordt er altijd een gerecht voor
een speciale prijs geserveerd.
Reserveren kan via tel. 0232010302 of aan de receptie van
het Amsterdam Beach Hotel.

Surfend het nieuwe
jaar in
Komende zondag zal de Watersportvereniging Zandvoort
(WVZ) voor de 6e keer de
Nieuwjaar Surfwedstrijden organiseren. Het evenement kenmerkt zich door surfwedstrijden
met een informeel karakter en is
hard op weg om een echte klassieker te worden. Niet alleen de
wedstrijd zal spektakel geven,
ook de surfrodeo op het strand
is net als voorgaande jaren een
belevenis. Circa 50 deelnemers
hebben zich voor de wedstrijden aangemeld en het belooft
dan ook een echt spektakel te
worden. Naar verwachting zal
er rond 08.30 uur begonnen
worden.

Ander tijdstip Taizéviering
Op vrijdag 8 januari begint weer
de Taizéviering in de Agathakerk
aan de Grote Krocht. Een nieuw
jaar, een nieuw begin en een
voorbereidingsgroep die gelooft
in oecumene, samen delen en
samen stil zijn. Het thema voor
deze viering is ‘Beste wensen’ en
is gekozen uit de lezing Js 62:15. De liederen en de tekst van
de liturgie zijn aangepast aan
het thema. Het inzingen begint
dit keer om 16.30 uur vanwege
de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente,
de viering is van 17.00 tot 18.00
uur met een korte stilte, het
branden van een kaarsje en
misschien een klein begin voor
degenen die voor het eerst de
viering willen mee maken. Na
de viering is er gelegenheid elkaar nieuwjaar te wensen bij een
kopje koffie/thee.
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Namens alle medewerkers van

MORITZ
Food & Drinks

een heel gezond en
voorspoedig nieuwjaar gewenst!

HAPPY
NEW YEAR

01 Januari 2016 geopend vanaf 16:00 uur

Moritz food & drinks Zeeweg 98 Bloemendaal aan Zee
T. 023-573 8010 E. info@restaurantmoritz.nl www.restaurantmoritz.nl

BEDRIJVENGIDS pagina
New Years Party
Met de Internationale
soul legende

DENNIS BURKE
& The Soulpower Band

Zaterdag 9 januari
Reserveer tijdig
een diner tafel: 023-5713722

Vol energie het
nieuwe jaar in!
Meld je nu aan voor een
gratis proefles.*
Meld je aan via onze website: www.Daandasanayoga.nl
* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Daandasana Yoga
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) - Tel. 06 39890489

Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel in de regio!
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG !
VAST EN ZEKER !

VERSE KRUIDENKAAS v/h HUIS
* zo heerlijk romig EN fijn gekruid!

NU 100 gram van 2,35 voor maar 1,79

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
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JAAROVERZICHT 2015

JANUARI

• Het zeewater bij de Nieuwjaarsduik heeft een temperatuur van 8°C maar door
de stevige wind wordt het een koude aangelegenheid. Er deden 4.000 bezoekers aan de duik mee.
• Traditie getrouw vindt op 2 januari de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats
voor diverse verenigingen en organisaties in Zandvoort. Dit keer was het in de
Haven van Zandvoort. Burgemeester Niek Meijer hield een speech die niet bij
iedereen in goede aarde viel. Hij riep op tot ‘Republiek Zandvoort’.
• Op 8 januari overleed geheel onverwacht op 75-jarige leeftijd Carl Simons. Hij
was fractievoorzitter van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). Daarnaast was
Simons o.a. voorzitter van het Genootschap Oud-Zandvoort en actief in de
huurders- en bewonerscomités.
• Na het overlijden van Simon neemt oud-wethouder Han Cohen zijn rechtmatige plaats in de raad in en sluit zich aan bij oppositiepartij GBZ. Daarmee moet
de collatie het met 1 stem minder doen.
• Robert Hartog wordt de nieuwe horecavoorzitter en is tevens met zijn 26 jaar
de jongste strandpachter van Nederland.
• De Haarlemse Anky Griekspoor is de nieuwe gemeentesecretaris van Zandvoort
geworden. Zij gaat ondermeer het samenwerkingsverband van de Zandvoortse
ambtenaren met Haarlem begeleiden waaronder de veranderingen in het
Sociaal Domein die per 1 januari 2015 plaatsvonden.
• Bij de Zandvoortse Courant vormen Ronald Arnoldt en Ingrid Muller het nieuwe
commerciële team.
• Kwartiermaker Pascal Spijkerman
gaat samen met ondernemers,
vastgoedeigenaren en de gemeente de Retail- en Horecavisie
ontwikkelen. Daarnaast is hij bezig met een ander project: Pop-Up
Zandvoort waarbij het de bedoeling is om Zandvoort nog fraaier en
levendiger te maken.
• Classic Concerts verzorgt al 15 jaar de Kerkpleinconcerten in Zandvoort. Het
derde lustrum jaar wordt geopend met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest.
• De eerste tentoonstelling van het Zandvoorts Museum in het nieuwe jaar geeft
het tijdsbeeld weer van het Holland Casino. Een gokje wagen is er niet bij.
• De Zandvoortse sporters eindigen op hoog niveau. Zo wordt judoka Glen Koper
Noord-Hollands Kampioen 2015 en badmintonster Imke van de Aar gaat naar
EK U19 in Lubin, Polen.
• Het nieuwe jaar begint niet goed voor ondernemer Arlan van de Berg. Midden
in de nacht brandt zijn verkoopwagen bij het bedrijventerrein totaal uit, de
schade is groot. Een paar uur erna staat ook een bedrijfsbusje in lichterlaaie.
Geen daders te vinden.
• Een automobilist rijdt in de zeer vroege uurtjes met volle vaart tegen een van
de bezinepompen van benzinestation Tinq aan de boulevard Barnaart en
veroorzaakt een grote ravage.

FEBRUARI

• Na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moeten de plannen voor
een aangepast fietspad dat dwars door de Amsterdamse Waterleidingduinen
Oase-Zandvoortselaan gaat, hernieuwd worden. Of het recreatieve fietspad
eind 2015 zal worden aangelegd is nog twijfelachtig.
• Na jarenlang weggeweest te zijn is het Zandvoortse carnaval weer nieuw leven
ingeblazen. Het Sportcafé en het Wapen van Zandvoort gaan de carnavalskar
trekken.
• Dorpsgenoot Marije ten Broeke krijgt
met een twitteractie het voor elkaar
dat de verantwoordelijke staatssecretaris Van Rijn ingrijpt in de trage uitbetaling van de Sociale Verzekeringsbank
met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten (PGB).

• De seizoensgebonden strandpachters zijn uit hun winterslaap ontwaakt en
zijn al begonnen met ‘schuiven’ van het strand. Nog even doorzetten en dan
begint de lente.
• Het vermeende ‘snoepreisje’ naar China van burgemeester Niek Meijer doet
in Zandvoort veel stof opwaaien maar wordt door Meijer ontzenuwd met een
informatieve uitleg. Als voorzitter van de Vriendschapsvereniging NederlandChina en samen met een aantal andere VNC leden is er onder andere contact
gelegd om ‘Het venster aan zee’ op het Badhuisplein te promoten bij eventuele
investeerders.
• Hoewel zwartkijkers in 2005 de Zandvoortse Courant nog geen jaar bestaansrecht gaven, viert deze krant zijn 10 jarig bestaan met een speciale bijlage. Ook
wordt de eerste voorpagina van de krant in 2005 gebruikt. In deze speciale
editie wordt teruggeblikt naar diverse rubrieken, de trouwste adverteerder
kwekerij Van Kleef en geeft oud-burgermeester Van de Heijden aan dat hij nog
steeds blij is met de Zandvoortse Courant.
• Het bronzen beeld ‘Springende
meisjes’ van kunstenares Nel
Klaasen dat in Park Duijnwijk een
plaatsje had gekregen is van zijn
sokkel gestolen. De twee achtergebleven voetjes zijn stille getuigen
van de kunstdiefstal.
• De oudste vereniging van
Zandvoort, gymnastiekvereniging
OSS, wordt door de Rotary in het zonnetje gezet en ontvangt een nieuw turntoestel.
• In totaal trekken 8 pestvogels veel ‘vogelaars’ naar Zandvoort. De bijzondere
vogels werden in de buurt van de Nic. Beetslaan gezien. Een goede keus van
de vogels want daar is immers ook de Koningsboom geplant.
• Bram Molenaar, beter bekend als Bram Piraat van Strandactief, neemt strandpaviljoen 19 over en verandert de naam toepasselijk in: Ahoi. Samen met
vader Huig Molenaar van Thalassa wordt er een echt ‘Bonnie’ hoekje op strand
gecreëerd.
• De nieuwe kinderburgermeester is dit jaar eindelijk een jongen, zijn naam is
Finn Damhoff. Hij mag het ambtsketen tijdens de Kids Adventure Week een
week lang dragen.
• Politiek Zandvoort levert 4 kandidaten aan voor de Provinciale
Statenverkiezingen. Jerry Kramer heeft de meeste kansen want hij staat op
de vierde plaats voor de VVD.
• Speciaal voor haar zieke dochter loopt de Zandvoortse Martine van der Ham
de marathon van New York. Zij hoopt zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen
voor Kika.

MAART

• De installatie van Han Cohen als raadslid bij GBZ verdient niet de schoonheidsprijs. D66 zet vraagtekens bij de situatie dat GBZ voortaan uit 3 raadsleden
bestaat. Op verzoek van de burgemeester wordt de persoonlijke discussie
onderbroken.
• Het verzoek van Lucienne Cohen om voortzetting van de activiteiten in het
veel besproken schuurtje annex schoonheidssalon, krijgt geen fiat van de
voorzieningenrechter.
• Het college besluit om de damherten die in het dorp rond lopen bij gevaarlijke situaties te laten afschieten maar het besluit stuit op veel weerstand.
Inwoners starten een petitie als protest tegen het afschieten van de herten in
de bebouwde kom. Er worden 3.000 handtekeningen opgehaald.
• Met gelden van de provincie
Noord-Holland wordt de sloop
van het voormalig zwembad in
het Palacegebied na een korte
onderbreking voortgezet. Het is
onderdeel van het project Entree
Zandvoort, waarmee voor de vele
treinbezoekers een mooiere aankomst in Zandvoort zal worden
gecreëerd.
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• Zandvoort krijgt hoog politiek bezoek. Staatssecretaris Fred Teeven (VVD)
bekijkt tijdens een werkbezoek de veiligheidsvoorzieningen van Zandvoort.
Het blijkt tevens zijn laatste werkbezoek te zijn. Lijsttrekker CDA Jaap Bond
praat in strandpaviljoen Thalassa met strandpachters over de ongewenste
windturbines.
• Na meer dan 40 jaar gaat café Koper over in andere handen. Eigenaren Maaike
Koper en Fred Paap gaan genieten van hun vrije tijd en ook barman Ab Fijma
gaat met pensioen. De nieuwe uitbaters Jeff Groot en Erica Beus houden de
naam in ere.
• Het eerste gedeelte van de geasfalteerde Hogeweg wordt voor het verkeer
open gesteld. Iedereen is blij dat het centrum weer via de Oranjestraat bereikbaar is.
• In een congres naar de haalbaarheid van een alternatief plan voor windtribunes
op zee ‘locatie IJmuiden ver’ geeft Belinda Göransson in haar presentatie aan
dat de geraamde cijfers voor banenverlies en toerisme bij het plaatsen van
gigantische windtribunes veel hoger liggen dan het ministerie aangeeft.
• De Mariabasisschool bestaat 95 jaar waarvan ze na gebruik van drie schoolgebouwen nu een plaats heeft in de brede school in het LDC. Er wordt een
feestweek georganiseerd met nostalgische spelen en activiteiten met een
knipoog naar 1920.
• De kinderopvang Pippeloentje-Pluk bestaat 25 jaar en viert het jubileum met
een gezellig feest.
• Een Organisatieplan geeft aan hoe de verzelfstandiging in 2016 van het
Zandvoorts Museum moet worden aangepakt. Mede door inzet van veel vrijwilligers en beheerder Hilly Jansen ziet de toekomst van het museum er rooskleurig uit.
• Rondom de vermagerde Konikpaarden buiten het afgesloten terrein van het
Kraansvlak ontstaat veel rumoer op Facebook. Zelfs de dierendokter komt in
actie en brengt de paarden terug in het oorspronkelijke gebied.
• Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten gaat Jerry Kramer voor de VVD
zowel lokaal als provinciaal aan de slag.

APRIL

• Plaatsgenoot Dirk v.d. Spek ontvangt een Koninklijke Onderscheiding voor
30 jaar promotie van de fotografie. Ook de bestuursfunctie in World Pressfoto
maakt onderdeel uit om Van der Spek voor te dragen.
• Onder herfstachtige weersomstandigheden wordt de Circuit
Run toch een geslaagd sportfestijn
waar in totaal 20.000 sportievelingen aan deelnemen, met op zaterdag de wandelaars en mountainbikers en zondags de wielrenners en
de hardlopers.
• Ook doen 50 kinderen van de bassischolen mee met de Kids Circuit Run van
2,5 km en ontvangen na hun prestatie een medaille. Lionsclub Zandvoort
verzorgde een mooi loopshirt voor de kinderen om zo aandacht te vragen
voor de Jeugdsportfonds Zandvoort.
• Zandvoort zit enige uren zonder stroom door een storing in de hoogspanningscentrale in Diemen. Winkels gaan dicht, liften blijven hangen en er is geen
treinverkeer en telefoonverbinding meer. De storing was na enkele uren weer
verholpen.
• De Kinderkunstlijn 2015 wordt afgesloten in de Beach Factory van Center Parcs
Zandvoort. Het thema, ‘vakantie in eigen dorp’, is in samenwerking met Center
Parcs bedacht. De afsluiting was succesvol.
• Alle Zandvoortse ambtenaren binnen het Sociaal Domein worden verhuisd
naar Haarlem. Daar worden nu alle werkzaamheden voor bijstand, Wmo en
Jeugdzorg uitgevoerd. Het doel is om de dienstverlening aan Zandvoorters
op een hoger niveau te brengen.
• Pasen 2015 is wisselvallig verlopen. De 1e paasdag is fris maar wel met veel
zon. Daarentegen is de 2e paasdag bewolkt met een koude noordoosten wind
niet echt aangenaam.
• De gemeente besluit om geen nieuwe grafrechten voor het F vak op de algemene begraafplaats uit te geven. Als reden wordt de kostendekkende exploitatie van de begraafplaats te borgen op langere termijn opgegeven.
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• De herinrichting van de Hogeweg is volgens planning vlak voor Pasen afgerond. Als dank voor de overlast delen de medewerkers van Dura Vermeer aan
de buurtbewoners chocolade paaseitjes uit.
• Op het naaktstrand, naast strandpaviljoen Azzurro, mogen 5 luxe strandbungalows geplaatst worden. Eigenaar Jack Huijben is na een jaar ontwerpen,
discussies en bureaucratie blij dat hij van de welstandscommissie groen licht
krijgt. Het moet allemaal wel binnen het gehuurde grondoppervlak blijven.
• Precies 50 jaar geleden werd tijdens WO II een Halifax neergeschoten boven
de AWD. De drie hoogste groepen van OBS de Duinroos herdachten deze
gebeurtenis bij het vliegermonument in de duinen.
• De tentoonstelling ‘Ontpopt’, met
18 popartkunstenaars, wordt in
het Zandvoorts Museum geopend
door Lola Brood. Zij is de dochter
van Herman Brood.
• Wethouder Liesbeth Challik krijgt
een motie van afkeuring die is ingediend door de VVD voor het achterhouden van gegevens bij het raadsonderwerp Quarles van Uffordlaan 25.

MEI

• De Dodenherdenking op 4 mei (70
jaar na de Bevrijding in 1945) is in
Zandvoort een stemmig samenzijn
voor oud én jong. Het is namelijk
opvallend dat er bij de plechtigheid
’s avonds bij het monument aan de
Van Lennepweg veel kinderen aanwezig zijn.
• Bevrijdingsdag 2015 verloopt letterlijk stormachtig. In de middag
moeten de kinderspelen en de kofferbakmarkt worden afgelast, omdat
door de storm de dakpannen van het Zandvoorts Museum naar beneden
komen.
• De KNRM Reddingbootdag trekt veel bezoekers. Dat is niet alleen leuk voor
de vrijwilligers, er melden zich ook nog eens 19 nieuwe donateurs aan.
• Door het opstappen van Liselot de Jong moet OPZ op zoek naar een nieuwe
fractievoorzitter. Het wordt uiteindelijk Eg Poster, die ook nog eens voorzitter
ad interim van OPZ is.
• Zandvoorters lenen zich prima als 3D-beeld. Het resultaat is o.a. te zien in het
Zandvoorts Museum en bij Kenamju.
• Het Zandvoortse Fashion Weekend toont aan dat onze badplaats een echt
trendy dorp is. Zowel de grote modeshow bij Beach Club Tien als de modepresentatie over de rode loper dwars door het dorp trekken veel belangstelling.
• De Moederdagbrunch is heel succesvol verlopen. Aan lange tafels op het
Kerkplein laten gezinnen zich het eten goed smaken op moederdag.
• Mede door het prachtig weer (veel zon en niet te warm) is de Voorjaarsmarkt
op zondag 17 mei zeer geslaagd. Zowel de marktkooplieden als het publiek
zijn heel tevreden. Een grote publiekstrekker is de shows van de Sgt. Wilson´s
Army Band.
• Zandvoort heeft er een opvallend strandpaviljoen bij: Tent 6. Het bijzondere
is dat je er yogalessen kan volgen en je er je lekker kunt laten masseren.
• Tijdens de Dag van de Verpleging worden de medewerkers in Huis in de
Duinen verwend door een masseur, kapper, schoonheidsspecialiste en pedicure. Ook zijn er workshops met visagie, een kleurenconsult en tarotkaarten
lezen.
• De jonge Zandvoortse kunstrijder op de schaats Michel Tsiba is door de KNSB
uitgeroepen tot Talent van het Jaar 2015. De prijs bestaat uit een cheque van
€ 2.500. En dat kan het schaatstalent goed gebruiken, want kunstrijden is een
dure sport om te beoefenen.
• Om het aantal vermiste kinderen op mooie stranddagen te verminderen is
er op de Dag van het Vermiste Kind een 06-polsbandjes actie van start gegaan. De eerste bandjes worden Tweede Pinksterdag bij post Zuid van de
Reddingsbrigade overhandigd. Het is de aftrap voor een landelijke campagne.

JAAROVERZICHT 2015
• Zandvoort beschikt sinds afgelopen mei ook over een Cruyff Court.
Het ligt op het schoolplein van de
Nicolaasschool. Het veldje wordt
geopend door de Zandvoortse
oud-profvoetballer Piet Keur.

JUNI

• Begin juni gaat een grote protestactie van start tegen de plannen
voor windmolens vlak voor onze
kust. De Stichting Vrije Horizon
(met Belinda Göransson en Albert
Korper) trekt samen op met een
werkgroep van enthousiaste
Zandvoorters onder het motto
‘Ver-zet tegen windmolens vlak
voor onze kust!’
• De gemeente Zandvoort is sinds kort verantwoordelijk voor de gevonden
voorwerpen die op het gemeentehuis worden afgegeven. Nu blijkt dat een
aantal aangeboden gsm-telefoons verdwenen zijn.
• Elvira Meiboom, die net in Zandvoort woont, loopt op 3 juni als Jeugdambassadeur voor Nederland op blote voeten naar Schiphol. Daar stapt zij op
het vliegtuig naar München, waar zij meedoet aan de ONE-top, die aandacht
vraagt voor extreme armoede onder kinderen in de hele wereld.
• Leo Steegman, die jarenlang een van de toptrainers was in het betaalde voetbal,
is nu toegetreden tot de gemeenteraad. Daar hoopt hij te gaan scoren voor OPZ.
• Tennisclub Zandvoort wordt Nederlands kampioen. Het is voor het eerst in de
64-jarige geschiedenis van TCZ. Een ongekende prestatie.
• De gemeente Zandvoort wil de ambtelijke samenwerking met Haarlem verder
uitbreiden. Om te peilen of er draagvlak voor is onder de bevolking wordt een
informatiebijeenkomst belegd op het raadhuis. Gezien de lage opkomst van
de Zandvoorters zou je kunnen denken dat het niet leeft in het dorp. Maar
degenen die er wel zijn, laten een zeer kritisch geluid horen.
• Het College is niet van plan een nieuwe exploitatievergunning te verlenen aan
de nieuwe eigenaar van het omstreden pension aan de Brederodestraat 44.
Na het opleggen van een dwangsom gaat de eigenaar in beroep, zodat het
pension gewoon open blijft. Begin december wordt het uiteindelijk ontruimd.
• Een aantal Zandvoorters doet mee aan de actie ‘Free a Girl’, die geld moet
opleveren om jonge meisjes uit ontwikkelingslanden te redden uit de prostitutie. De vrijwilligers laten zich ieder 12 uur lang opsluiten in een ruimte van
2x1 meter bij strandpaviljoen De Haven van Zandvoort. Bij elkaar weten de
‘gevangenen’ € 18.394 op te halen.
• Strandpaviljoen Thalassa houdt ook dit jaar weer haar traditionele haringfeest.
Volgens kenners is de nieuwe haring zilt en volvet, zoals het hoort. In totaal
glijden zo’n 1.200 haringen door 500 kelen.
• Een week later gaan Zandvoorters
ook massaal aan de Hollandse
Nieuwe voor het wereldrecord simultaan haringhappen. De poging
slaagde met vlag en wimpel.
• Een goede ontwikkeling voor
ondernemend Zandvoort is het
Convenant Retail & Horeca, dat op
feestelijke wijze wordt ondertekend in café Laurel & Hardy.

JULI

• De 7e editie van Culinair Zandvoort op het Gasthuisplein is weer een groot succes! Heel veel Zandvoortse smulpapen laten zich al het lekkers prima smaken.
Zowel het eten als de organisatie is van topkwaliteit.

• Formule 1-coureur Max Verstappen
is de grote publiekstrekker tijdens
Italia a Zandvoort. Op zaterdag in het
dorp en zondag op het circuit. Max
laat zich, bijgestaan door zijn vader
Jos, Jan Lammers en Arie Luyendijk,
alle belangstelling als een topartiest
welgevallen. Hij deelt handtekeningen uit en gaat met fans op de foto.
• Het nieuwe wandelpad van het station naar de boulevard wordt door wethouder Gert-Jan Bluijs feestelijk geopend. Dit pad is onderdeel van de Entree
Zandvoort, dat ten doel heeft treinreizigers op een sfeervolle wijze de weg te
wijzen naar de boulevard en het strand.
• De Big Five, een werkgroep bestaande uit OVZ, VVV Zandvoort, Beach
Promotion, Circuit Park Zandvoort en de gemeente, gaat rond vijf grote evenementen allerlei sfeerverhogende activiteiten organiseren, zoals de parade
van oude racewagens door het dorp en kortingsacties bij horeca en winkels.
De vijf evenementen zijn de Circuit Run, Italia a Zandvoort, Historic Grand Prix,
KLM Open en de DTM.
• In het Zandvoorts Museum wordt een tentoonstelling over het strand van
vroeger en nu geopend. Het thema blijkt een schot in de roos, vooral de oude
strandtent die Michiel Drommel met hulp van Hans Molenaar heeft gemaakt
is een regelrechte hit. De strandtent staat midden in het museum, compleet
met zand op de vloer.
• Het succes van het Pop Up Weekend toont dat samenwerking tussen ondernemers in het belang is van heel Zandvoort.
• Op de boulevard De Favauge zijn
als proef vijf kiosken geplaatst,
waar Zandvoortse ondernemers
hun toeristische producten kunnen
verkopen. De bedoeling is de boulevard extra aantrekkelijk te maken
voor dagjesmensen en toeristen.
• Op de dag dat evenementen als de
Zomermarkt, het Mosselfestijn en
Zandvoort Alive op de agenda staan is er noodweer onderweg naar Zandvoort.
Toch verloopt de Zomermarkt, tot het noodweer arriveerde, nog heel gezellig
en ook de bezoekers aan Zandvoort Alive laten zich op het strand niet door
Pluvius verjagen.
• Strandpaviljoen Thalassa is verkozen tot schoonste strandpaviljoen van
Nederland!
• Op het Badhuisplein heeft de jaarlijkse kermis plaats gemaakt voor het Kids
Fun Park, een mini-kermis speciaal voor kleine kinderen. De verwachting is dat
deze attractie voor minder overlast onder de bewoners zorgt.
• Een Chinese delegatie maakt kennis met Zandvoort. Het is een tegenbezoek
aan burgemeester Niek Meijer die in april, als voorzitter van de Vereniging
Nederland China, een bezoek heeft gebracht aan de stad Zaozhang. De
Chinezen zijn met name zeer geïnteresseerd in het circuit.

AUGUSTUS

• Het is hommeles tussen burgemeester Niek Meijer en de horeca in Zandvoort.
Meijer laat in een memo aan de raad weten dat de maatregelen tegen overlast
in het uitgaansleven worden aangescherpt, omdat een aantal horecaondernemers te weinig doet om overlast te voorkomen. De horeca krijgt daar lucht van
en komt in opstand. Na een gesprek tussen beide partijen gaat de gewraakte
nota van tafel en keert de vrede terug.
• Het jaarlijkse hoogtepunt voor de jeugd in de zomervakantie is het Timmerdorp.
Dit keer wordt er een westerndorp gebouwd. En als het dan af is volgt op
de laatste dag het allergrootste hoogtepunt: het in brand steken van het
Timmerdorp. De vlammen laaien hoog op en er komt heel veel warmte bij
vrij. De brandweer zorgt er voor dat alles gedoseerd opbrandt.
• De stichting Lions Helpen Kinderen schenkt ruim € 6.500 aan het Jeugdfonds
Zandvoort. De opbrengst is afkomstig van het evenement Culture at the Beach,
waarbij vier strandtenten een diner verzorgden in combinatie met optredens
van vier stand-up comedians.
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• De nieuwe editie van Jazz Behind
the Beach op het Raadhuisplein is
volgens het publiek geslaagd. De
gebrachte jazz is, zoals het vroeger
altijd was, uitstekend van kwaliteit.
Ook het aloude Jazz Behind the Bar
is in ere hersteld.
• Dat Zandvoort meetelt in de mode,
bewijzen de tweelingzusjes Julie
en Marie Reinders met hun modeshow op landgoed Waterland in Velsen,
waar zij hun nieuwe winter- en zomercollectie presenteren. De bekende stylist
Fred van Leer, die de show presenteert, spreekt heel lovend over de creaties
van de zusjes.
• Het voornemen van de provincie
Noord-Holland en de gemeente
Amsterdam om 2.500 herten in de
Amsterdamse Waterleidingduinen
te gaan afschieten leidt opnieuw
tot felle protesten. Er is een petitie
gestart om de beleidsmakers op
andere gedachten te brengen.
• Beach Clean Up, waarbij langs de
hele kust door vrijwilligers het strand wordt schoongemaakt, kent in Zandvoort
een record aantal deelnemers. Hoewel er meer mensen meedoen wordt er
minder vuil opgehaald in vergelijking met vorig jaar. Goed nieuws, want het
betekent dat strandbezoekers minder troep hebben achtergelaten.
• De Amsterdamse (muziek)Avond zorgt voor een lach en een traan. De tranen
komen in de vorm van regen met bakken uit de lucht, de lach wordt veroorzaakt door de optredende artiesten, die voor een gezellige Amsterdamse sfeer
zorgen.
• De Nederlandse zandbeeldhouwer Maxim Gazendam wint het EK
Zandsculpturen 2015 met een prachtige creatie, gebaseerd op de laatste
woorden van Vincent van Gogh: “La tristesse durera toujours.”

SEPTEMBER

• Ieder jaar wordt de belangstelling voor de parade van oude raceauto’s bij de
Historic Grand Prix groter. De races zelf trekt 52.000 naar Circuit Park Zandvoort.
• CvdK Johan Remkes bezoekt Zandvoort voor een werkbezoek. Hij laat zich
voorlichten over onder andere de ‘Entree van Zandvoort’.
• De paalzitactie, voor 40.000 handtekeningen om een burgerinitiatief tegen windmolens dichterbij
op de agenda van de Tweede
Kamer te krijgen loopt zeer voorspoedig.
• In de Zeestraat wordt een hennepkwekerij ontdekt, die in een kelder
is aangelegd. De ‘kwekers’ hebben
de fundering gesloopt. De panden erboven worden onbewoonbaar verklaard.
• Een groep bewoners van Nieuw Unicum gaat met medewerking van Rotary
Bloemendaal en Vrienden van Nieuw Unicum een dagje naar Sail Amsterdam.
• Yogastudio Daandasana wordt geopend. Bij de verkiezing van de Ondernemer
van het Jaar wordt de studio de Rookie van het Jaar.
• IJshockeyster Britt Wortel kan in Zweden spelen. Het Zandvoortse talent timmert goed aan de weg.
• Jack Bakker, eigenaar van landgoed Groot Bentveld heeft grote plannen met
zijn bezit. Hij wil een ondergronds atelier maken voor zijn kunstwerken.
• ‘Het schuurtje van Cohen’ zorgt nog steeds voor de nodige commotie.
• ‘Juf’ Marjolein Noltee is 40 jaar ‘peuterjuf’.
• De eerste editie van Jazz in Zandvoort van dit seizoen zorgt direct voor een
vol theater De Krocht. Logisch als Scott Hamilton de gast is.
• Voor de voorlopig laatste keer gaat het KLM Open op de baan van de KG&CC
van start. Belg Thomas Pieters wordt de verrassende winnaar.
• Jaap ‘Pierie’ Koper schreef een boek over 100 jaar Zandvoortse voetbalhistorie.
• Er is een stevige discussie tijdens de vergadering van de commissie Ruimte
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en Economie over het ‘winterparkeren’. Uiteindelijk wordt een wintertarief
ingevoerd van € 0,50. Om dit te compenseren gaat in de zomer het tarief
omhoog.
Huisarts Bert van Bergen doet zijn praktijk over aan dochter Nienke. Hij gaat
het rustiger aan doen.
Muzikale talenten van het wereldberoemde Prinses Christina Concours bij het
Kerkpleinconcert van Classic Concerts.
Basketbalvereniging The Lions viert het 50-jarig bestaan. Het wordt een hernieuwde kennismaking met de sterren van weleer.
Oud-wethouder en oud-VVD-raadslid Cees Odekerk overlijdt op 87-jarige
leeftijd.
Opnames voor de RTL4-serie ‘Moordvrouw’ leggen het centrum plat.
Dorpsomroeper Gerard Kuijper viert tijdens het Dorpsomroepersconcours zijn
eerste lustrum. Sjoerd de Vries uit Sneek wint voor de derde keer op rij.
De bouw van het Prinsessepark gaat van start. Oplevering media 2016.

OKTOBER

• De jaarlijkse Kunstroute wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door de
nieuwe kunstvereniging ZAND. De naam van het weekend is omgedoopt in
‘Art Walk’.
• De nominaties voor Ondernemer van het Jaar worden bekendgemaakt.
• ‘Kom je OOK eten’, in Pluspunt, krijgt landelijke aandacht. Het staat centraal
in een landelijke campagne om medewerkers in de GGZ, gehandicapten- en
ouderenzorg en het sociaal werk te inspireren om meer aandacht te besteden
aan eenzaamheid bij cliënten en bewoners die afhankelijk zijn van langdurige
zorg.
• Oktober is de wildmaand, nu ook in Zandvoort met allerlei activiteiten en
menu’s rondom het thema wild.
• Het vlaggenschip van The Lions meldt zich als regelrechte titelkandidaat. De
heren winnen wedstrijd na wedstrijd en met veel overtuiging.
• Een strandtenteigenaar wordt in zijn
woning aan de Zandvoortselaan
overvallen en beschoten. De daders waren uit op zijn geld, maar of
ze buit hebben wordt niet bekend
gemaakt.
• De gemeenteraad van Amsterdam
gaat akkoord met afschot van het teveel aan herten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen.
• 9 Zandvoortse veteranen krijgen het draaginsigne behorende bij de Nobelprijs
voor de Vrede.
• The Beatles winnen bij de Korendag 2015 van The Rolling Stones.
• Het après-ski van Bruxelles aan zee en Mango’s Beach Bar is opnieuw ludiek.
Vooralsnog is dat de enige sneeuw die we in Zandvoort zullen zien.
• Het slotfeest van het 125-jarige Wapen van Zandvoort is een geweldige afsluiting van een feestelijk jaar.
• In het Zandvoorts Museum opent Marianne Naerebout haar ‘Flower Power’tentoonstelling. Het blijkt een schot in de roos.
• Theaterschool Het Nest ziet zich gedwongen om definitief de deur te sluiten.
Teruglopende aantal leerlingen doet ze de das om.
• 30 Friese volbloedpaarden maken een strandrit. Het is een imposant gezicht.
• De Zeevisvereniging Zandvoort meldt veel vis tijdens een goed bezochte
wedstrijd. Rob Wind wint met 282 cm. vis.
• Er is een reddingsplan nodig voor de beide posten van de ZRB. Ze zijn totaal
verouderd.
• De Kinderboekenweek wordt op feestelijke wijze afgesloten in de Blauwe Tram.
• De gemeente maakt bekend dat de rijrichting van de Grote Krocht wordt
omgedraaid. Die van de Oranjestraat echter niet.
• Een stortvloed van vragen over de Begroting 2016 krijgt het college voor de
kiezen bij de commissievergaderingen.
• De nu landelijk bekende Zandvoortse zanger Yves Berendse doopt zijn tweede
single, Droomvrouw, in een grote feesttent midden in de Haltestraat.
• De Historic Grand Prix Zandvoort wordt genomineerd voor ‘Motorsport Event
of the Year’.

JAAROVERZICHT 2015
• Voorzitter Peter Tromp van de
Onder nemersvereniging Zandvoort maakt bekend dat het centrum van Zandvoort geen feestverlichting zal krijgen. Te weinig
ondernemers willen hieraan financieel bijdragen. Enkele weken later
komt de verlichting er alsnog, door
een spontaan opgezette collecte
van een andere ondernemer.
• De ambtelijke samenwerking met Haarlem blijft een heet agendapunt binnen
de Zandvoortse politiek. De meningen blijven ver uiteen liggen.
• Zandvoort heeft 2 nieuw kampioenen garnalenpellen: Marijke Steegman bij
de profs en Linda Bol bij de amateurs.
• Jazz aan zee wordt almaar populairder, vooral tijdens de concerten met
Caribische muziek.

NOVEMBER

• Zandvoort biedt op verzoek van
het COA onderdak aan 144 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Ze
worden gehuisvest in de Korver
Sporthal. Ruim 200 Zandvoorters
melden zich aan als vrijwilliger voor
hulp aan de groep vluchtelingen.
Burgemeester Niek Meijer is daar
terecht trots op.
• Nieuw Noord krijgt een nieuwe
wijkagent. Olaf Mirande volgde de overleden René Huisman op.
• Wethouder Gert-Jan Bluijs opent het Fit Circuit Zandvoort, een reeks fitness
toestellen aan de boulevard voor openbaar gebruik.
• Plaatsgenoot Johnny ‘Van Toon’ van Elk heeft een boek geschreven over zijn
beroemde werkgever Toon Hermans.
• Het Huis in de Duinen bestaat dit jaar 60 jaar. Dit wordt met een feestweek
gevierd.
• De handbalsters van ZSC beginnen de zaalcompetitie voortvarend. Tot nu toe
hebben ze nog geen puntverlies geleden.
• En SV Zandvoort stunt tegen koploper Buitenveldert dat ook nog geen puntverlies had geleden. De Zandvoorters winnen thuis met 1-0.
• De modeshow van de Fashionweek trekt veel fashionista’s naar Holland Casino
Zandvoort. Na afloop maakt de organisatie bekend dat ze er voorlopig mee
stoppen omdat het teveel tijd vergt van de ondernemers.
• De vluchtelingen nemen met weemoed afscheid van Zandvoort. Menig traantje
wordt gelaten. Ze zijn dankbaar voor de hulp die ze hebben gekregen.
• Veel 50+’ers trekken naar Zandvoort voor het Nationale 50+ Weekend.
• De Zandvoortse politiek wil dat het college een terugkeer van de Grand Prix naar
Zandvoort gaat onderzoeken. Deze oproep van de VVD wordt landelijk opgepikt.
• Traditiegetrouw staan een aantal jubilerende vrijwilligers in de schijnwerpers
van zowel de brandweer als de KNRM.
• Het Convenant Retail & Horeca krijgt handen en voeten met een Kernteam.
Dit team gaat de afspraken uit het convenant uitvoeren.
• Opnieuw drukte bij de intocht van Sinterklaas in Zandvoort. De Pieten blijven
traditioneel zwart.
• Het koor ‘Voor Anker’ neemt met een concert voorgoed afscheid. Na meer dan
45 jaar stoppen ze er mee.
• Het college krijgt groen licht van
de raad en mag doorgaan met
de ambtelijke samenwerking met
Haarlem. Er gaat wel een pittige
discussie aan vooraf.
• De gevel van een flatgebouw in
Nieuw Noord staat op instorten. De
bewoners worden geëvacueerd en
een dag later wordt de gevel gecontroleerd ontmanteld.

• Het college bedankt de vrijwilligers die geholpen hebben bij de vluchtelingen
met een gemeentelijke speld.
• Marco de Goede, van Shanna’s Shoe repair & Leatherwear op de Grote Krocht,
is door de Zandvoorters gekozen tot Ondernemer van het Jaar.
• Het probleempension ‘Grote Huis’ moet van de burgemeester gedwongen
sluiten. Na een lange procedure geeft de exploitant, onder druk van de rechter,
eindelijk toe.

DECEMBER

• Dierentehuis Kennemerland wint
de Vrijwilligersprijs 2015, georganiseerd door VIP-Zandvoort.
• 250 studenten nemen een voorschot op de Nieuwjaarsduik. Zij
springen samen met de Iceman
Wim Hof de Noordzee in.
• Restaurant Berkhout in de
Kerkstraat, sluit na 70 jaar definitief de deuren. Het bedrijf staat te
koop.
• In december worden in Zandvoort een aantal hennepkwekerijen door de
politie ontmanteld. In de Kerkstraat zelfs 3 in een pand. Lucratieve handel
blijkbaar.
• Sportraad Zandvoort huldigt alle jeugdkampioenen van Zandvoort. Ook jonge
sporters met een status bij het NOC*NSF worden gefêteerd.
• Voor het eerst wordt een grote feestmarkt afgeblazen. Code oranje van het
KNMI gooit roet in het eten.
• Het Sinterklaastoneel is een triomftocht voor Marc Versteege,
die het stuk schreef en een week
later ook een stuk van zijn hand
door toneelvereniging Wim
Hildering zag worden uitgevoerd.
• Toneelvereniging Wim Hildering
gelast een extra voorstelling in.
De kaarten voor de reguliere
voorstellingen zijn binnen de
kortste keren uitverkocht.
• De Zandvoortse Courant publiceert drie ontwerpen van architecten voor een
nieuwe invulling van het Watertorenplein.
• De gemeenteraad laat zich niet paaien door energiereus Eneco. Een aangeboden terreinwagen, met stickers van Eneco, wordt niet aangenomen.
• Het Genootschap Oud Zandvoort bestaat 45 jaar en viert dat met een
opstelwedstrijd voor de groepen 7 over het Zandvoort uit het oprichtingsjaar:
1970.
• De ijsbaan op het Raadhuisplein werd voor de 6e keer geopend. Ondanks de
regen wordt het een feestelijke opening.
• De gemeente wil 40 tot 80 vluchtelingen met een status gaan huisvesten in het
Plantinghuis. De bewoners tonen tijdens een informatieavond hun zorgen. De
gemeente en de omwonenden van het Plantinghuis worden niet veel wijzer
door gebrek aan informatie.
• Zittend D66-raadslid Willem Wisman komt plotseling te overlijden. Zijn fractie
verliest met hem een goede vriend en collega. De geplande raadsvergadering
wordt een week uitgesteld.
• Kerstengelen bestaan echt. Jootje Donkers heeft dat bewezen. Belangeloos
zet ze zich in voor de zwakkeren in Zandvoort, waarover ze communiceert via
een facebook pagina.
• De Mastreechter Staar laat een onuitwisbare indruk achter. Het concert van
Classic Concerts in de Agathakerk is tot de laatste stoel uitverkocht.
• Het Huurdersplatform Zandvoort maakt de uitslag van de enquête bekend en
kan met gemeente en woonstichting De Key gaan onderhandelen over nieuwe
prestatieafspraken.
• Noëlle Oomen wordt voor de 4e keer Nederlands Kampioen Karate.
• Wethouder Gerard Kuipers wil dat de minister snel werk maakt van IJmuiden
Ver. De klimaatconferentie in Parijs maakte dat duidelijk.
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Zandkorrels
Garage te huur
De Schelp
€ 90 per maand
06-12427840
....................................................
Hulp nodig met
uw computer?
PC/laptop/tablet
Advies, storing verhelpen
of training aan huis.
Bel 06-22802320
....................................................
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd
stratenmaker.
Al meer dan 40 jaar
voor al uw straat en
sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan
er wat van!
06- 57208797 of
06- 10281111
....................................................
Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na
de 1e behandeling
(20-30 min.) met
onze cryo 21!
Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
....................................................
Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Krua Surin
Thaifood Catering
Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise
Hapjes en maaltijden
Kleine maaltijd v.a 6,Spareribs met rijst 7,50
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?
Catering
Hapjes + maaltijden
14,- tot 16,- p/pers.
www.kruasurin.com
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en
onderhoud.
Boomverwijdering
en terrasreiniging.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
....................................................
Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw
voeten en die
gespecialiseerd
is in het verwijderen
van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels
gaat u naar
Pedicure Carla.
Tevens Reiki
behandelingen. Pro-voet
lid.18 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicurezandvoort.nl

Een auto kopen
of verkopen!
Kijk op
autoverkoper.nu
voor meer informatie
of bel met
Patrick van Kessel
06-55383624.
Ook voor reparaties
en autocleaning
....................................................
KlussenRenovatie-Bouw P.M.K.
(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en
renovatie in en rond
het huis! Schilderwerk,
stucadoren,
timmerwerk, badkamers
en keukens.
Poolse kwaliteit!
Professioneel schilder.
Ook voor schoonmaakwerk bij u thuis.
€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee of op
www.amsterdamaanzee.
amsterdam
en blijf op de hoogte
....................................................
RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en
kleine klussen. Heeft u
een goede offerte?
Bel dan eerst ons
nog even!
Tel. 06-84772750
....................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand
06-53256274

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.
Scherpe tarieven,
vaste instructeur,
innoverend
en enthousiast.
www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595
....................................................
Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.
Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
....................................................
Stuc4all
Traditioneel stucwerk
vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
023-8222595
06-47377920
....................................................
Volg ons op FB
Amsterdam aan Zee
of op
www.amsterdamaanzee.
amsterdam
en blijf op de hoogte

Zandkorrels invulbon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

Particuliere zandkorrel

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,-

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weerbericht
Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Frissere start 2016 na
recordwarme december
Het is hier al diverse keren aangehaald, december 2015 wordt een buitengewoon bijzondere maand thermisch gezien. De gemiddelde
temperatuur komt ruim 6 graden boven de
gangbare norm uit.
Nog curieuzer is dat zowel de maanden oktober, november
als december zullen eindigen op een gemiddelde temperatuur van pakweg 10 graden. Drie maanden volop herfst
is dat zeg maar. Bovendien (nog het meest opmerkelijke
in het verhaal) is december volkomen vorstloos verlopen.
Werd het vroeger hooguit twee keer per hele zachte decembermaand 13 of 14 graden, de afgelopen maand regende het temperatuurrecords en die 13-14 graden (zelfs
regelmatig midden in de nacht) was ‘gewoon’ regel en
totaal geen uitzondering dus.
Tot in week 1 van 2016 blijft het nog veel te zacht voor deze
tijd van ‘t jaar in Zandvoort/Bentveld. Vooralsnog zien we
de temperatuur regelmatig bewegen rond een graad of
9, ongeacht de nacht of dag. Op zaterdag en zondag zal
het veel minder zacht aanvoelen door een aflandige wind.
Vooral rond donderdag en in het weekeinde regent het
af en toe wat in onze contreien. Inmiddels heeft zich een
indrukwekkend koudereservoir opgebouwd boven het
noordoosten van Europa en die massieve koudepool kan
ook voor ons weerbeeld van belang worden straks. We
zien de diepvrieskou zich langzaam uitbreiden in zuidwestelijke richting en mogelijk lekt een deel van de winterkoude uit tot over Nederland. Dat zal dan niet eerder
geschieden dan in de eerste januariweek. Nederland komt
in het overgangsgebied te liggen tussen die hele koude
lucht vlak ten noordoosten van ons en uiteraard de veel
zachtere lucht richting Engeland. Of West-Nederland in de
vorst terecht komt is onzeker, maar een deel van het land
geraakt waarschijnlijk net in de koude lucht.
Dit is weerkundig gezien een hele spannende en bovenal
ook lastige situatie. Verschillen in ligging van de hoge - en
lagedrukgebieden (van 50 tot 100 kilometer) kunnen de
doorslag geven tussen wel of geen serieus winterweer in
Nederland. Begin januari weten we het ongetwijfeld zeker.
Het kan dan letterlijk vriezen of (blijven) dooien in ‘t land.
Strenge duurvorst is evenwel niet in zicht momenteel.
Ik wens iedereen een aangename jaarwisseling en alvast
een zonnig en bestendig 2016. Meer weerinfo is er eventueel nog via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

11o

8o

6o

5o

Min

8o

6o

3o

3o

Zon

30%

70%

30%

20%

Neerslag 90%

30%

75%

70%

zzw. 4-5

zo. 4

zo. 4

Wind

zzw. 5

Gemeente Zandvoort

Wij wensen u
een goed verzekerd 2016
DORSMAN.NL OF 023-5714534

WABO taken naar
Omgevingsdienst IJmond
Per 1 januari 2016 gaat Omgevingsdienst IJmond de WABO-taken van de
gemeente Zandvoort uitvoeren. Deze taken bestaan uit vergunningverlening,
toezicht, handhaving, behandeling van bezwaar- en beroepszaken en het
opstellen van uitvoeringsbeleid. Ook de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen en verzoeken om splitsingsvergunning worden voortaan door
Omgevingsdienst IJmond behandeld. Vanaf dat moment kunt u zich voor
vragen en meldingen over deze zaken richten tot Omgevingsdienst IJmond.
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u nog steeds doen via
www.omgevingsloket.nl.

Spreekuur verandert niet
Het telefonisch spreekuur voor vergunningverlening blijft op maandag tot
en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur, 023-5740150 of 14023.
Het persoonlijke spreekuur voor vergunningverlening is nog steeds op
maandag- en woensdagochtend op het gemeentehuis in Zandvoort.
Tijden: 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Afspraken in te plannen via
www.zandvoort.nl (https://afspraak.zandvoort.nl/afspraak-maken) of
telefoonnummer: 14023.
De vergaderingen van de Commissie voor welstand en monumenten
vinden eens per drie weken plaats in het gemeentehuis van Zandvoort.

Omgevingsdienst IJmond
Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863
Faxnummer: 0251-263 888
info@odijmond.nl

De medewerkers van
De Zandvoortse Courant
wensen alle lezers
en adverteerders
een goed begin van
het nieuwe jaar!
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1.999,-

1.999,-

1.795,-

1.499,-

*

1.499,-

1.795,-

1.795,-

*

1.525,-

*

1.499,-

VLAK

VLAK

*

1.999,-

*

1.525,-

*

*

*

*

1.525,-

VLAK

VLAK

VLAK

VLAK

*
*

*

BOXSPRINGCOMBINATIE CITY
NORMA 10 0 BOX SPRINGCOMBINATIE
BOXSPRINGCOMBINATIE
CITYboxsprings, 2 Pocketveringmatrassen (soepel/stevig), 1 Topdekmatras
NORMA 10 0 BOX SPRINGCOMBINATIE
Incl. 7-zone pocketveermatrassen 300,NORMA
HR 3D Breeze
potenset
en hoofdbord
2 Vaste Norma
E CITY
10topper,
0 BOX
SPRINGCOMBINATIE
Incl. 7-zone pocketveermatrassen
300,
HR 3D1 Breeze
topper,
potenset
en xhoofdbord
2 Vaste
boxsprings, 2 Pocketveringmatrassen (soepel/stevig), 1 Topdekmatras
140enx 200
cm Elektrisch verstelbaar
3.099,2.399,-2* Pocketveringmatrassen
van koudschuim,
Hoofdbord
Norma
100, 180
200 cm *Prijs inclusief 15%
extraNorma
korting
300, HR 3D Breeze topper,Dallas,
potenset
hoofdbord
2 Vaste Norma
boxsprings,
(soepel/stevig),
1 Topdekmatras
*
*
Dallas,
verstelbaar
3.099,2.399,van koudschuim, 1 Hoofdbord Norma 100, 180 x 200 cm *Prijs inclusief 15% extra korting
Meerprijs:
160 x 200 cm 99,- 180 x 200 cmvan
198,2.495,2.120,*
erstelbaar 3.099,- 2.399,koudschuim, 1 Hoofdbord Norma
100,140
180x x200
200cm
cmElektrisch
*PrijsElektrisch
inclusief
15%verstelbaar
extra korting
Meerprijs:
x 200 cm 99,- 180 x 200 cm 198,Elektrisch verstelbaar 2.495,- 2.120,-*
Ook verkrijgbaar op 210 cm lengte!
*
*
0 cm 198,Elektrisch verstelbaar 2.495,2.120,-160
Ook verkrijgbaar op 210 cm lengte!

2.295,-

2.295,-

2.799,-

2.799,-

2.999,-

2.499,-

1.999,-

1.999,*

2.999,-

*

*

2.799,-

VLAK

2.999,-

VL AK

2.499,*

*

VL AK

2.499,-

VLAK

1.999,-

VLAK

1.695,-

*

1.695,-

*

VLAK

VLAK

VLAK

VELDA 3D BOXSPRINGCOMBINATIE
VELDA
3D BOXSPRINGCOMBINATIE
1 Hoofdbord 'Tech' of 'Twist', 2 Elektrisch verstelbare pocketgeveerde
boxsprings
VELDA 3D BOXSPRINGCOMBINATIE
1 Hoofdbord 'Tech' of 'Twist', 2 Elektrisch verstelb
incl. optic alu pootjes
en (GRATIS) RF bediening. 2 Gestoﬀ eerde pocketveermatrassen
1 Hoofdbord 'Tech' of 'Twist', 2 Elektrisch verstelbare pocketgeveerde
boxsprings
incl. optic alu pootjes en (GRATIS) RF bediening. 2 Ge
(medium/ﬁ
rm) en een Luxe 3D HR-schuim topdekmatras, met GRATIS split!
incl. optic alu pootjes en (GRATIS) RF bediening. 2 Gestoﬀ eerde
pocketveermatrassen
*
(medium/ﬁrm) en een Luxe 3D HR-schuim topdekmat
(medium/ﬁrm) en een Luxe 3D HR-schuim topdekmatras, met Elektrisch
GRATIS split!verstelbaar 3.095,- 2.495,Elektrisch verstelbaar 3.095,- 2.495,-*
3x als beste getest!
verstelbaar 3.095,- 2.495,-*
PULLMAN STARLINE BOXElektrisch
SPRINGCOMBINATIE
U kunt ook kiezen voor een visco topdekmatras(meerprijs 100,-)
3x
als
beste
getest!
PULLMAN
STARLINE
BOX
SPRINGCOMBINATIE
Incl.
hoofdbord,
2
pocketveerboxsprings
Starline,
2
comfortabele
3x als beste getest!
U kunt ook kiezen voor een visco topdekmatras(meerprijs
PULLMAN STARLINE BOX SPRINGCOMBINATIE
(meerprijs 200,-)
U kunt ook kiezen
voor een
visco topdekmatras(meerprijs
100,-) of latex topdekmatras
Incl. hoofdbord, 2 pocketveerboxsprings
Starline, 2 comfortabele
pocketveermatrassen en luxe HR-topdekmatrassen.
160/180
x 200/210
cm
E A STBORN NR 10 BOX SPRINGCOMBINATIE
Incl. hoofdbord, 2 pocketveerboxsprings Starline, 2 comfortabele
of latex topdekmatras (meerprijs 200,-)
of
latex
topdekmatras
(meerprijs
200,-)
*
pocketveermatrassen en luxe HR-topdekmatrassen. 160/180 x 200/210 cm
E A STBORN NR
10 xBOX
SPRINGCOMBINATIE
Elektrisch
Incl. 2 Bonellgeveerde boxsprings incl.pocketveermatrassen
pootjes, 1 Hoofdbord
en Nr
luxe10,HR-topdekmatrassen.
160/180
200/210
cmverstelbaar 3.999,- 3.499,SPRINGCOMBINATIE
*
Elektrisch verstelbaar 3.999,- 3.499,Incl.
2 Bonellgeveerde
boxsprings incl. pootjes, 1 Hoofdbord Nr 10,
*
Gestoffeerde
pocketveermatrassen Elektrisch
(medium/firm)
1 HR-schuim
verstelbaar
3.999,3.499,incl. pootjes, 1 Hoofdbord2 Nr
10,
2 Gestoffeerde pocketveermatrassen (medium/firm) 1 HR-schuim
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 53 - 2015
Vergadering College
In de vergadering van week 51 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de bevoegdheid tot het
verlenen van subsidies tot 10.000 euro, mits opgenomen
in de begroting, te mandateren aan de gemeentesecretaris.
Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale
Balie in het Raadhuis en staat op de website.

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar

Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagelegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Na aanstelling tot onbezoldigd ambtenaar zal door het
hoofd van GBKZ aan de in het besluit genoemde persoon de
bevoegdheid worden verleend tot het opvragen van informatie over kentekenhouders van buitenlandse kentekens
bij de bevoegde instantie, het invorderen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting in naam van het hoofd GBKZ en het
in verband hiermee te voeren correspondentie dan wel feitelijke handelingen uit te voeren in relatie tot deze bevoegdheden.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken

Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Locatie: Strandweg, plaatsen mobiele uitkijktoren, ingekomen 11 december 2015, 2015-VV-190.
• Thorbeckestraat 6, verbouw en uitbreiden botenhuis,
ingekomen 18 december 2015, 2015-VV-192.
• Boulevard Barnaart 67, plaatsen aantal seizoensgebonden
paviljoens, ingekomen 23 december 2015, 2015-VV-195.
• Boulevard Barnaart 67, tijdelijk plaatsen koel- en perscontainer, ingekomen 23 december 2015, 2015-VV-196.
Bentveld:
• Locatie naast Zuidlaan 36, percelen A 5341,A5342 en A
5337, kappen 26 bomen en realiseren toegangsweg, ingekomen 18 december 2015, 2015-VV-193.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het
gemeentehuis.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Omgevingsvergunning verleend

Bij besluit van 15 december 2015 heeft het college het ‘Besluit
aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar
invordering buitenlandse kentekenhouders Zandvoort 2015’
vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2015 en ligt gedurende 6
weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat
op de website. Tegen dit besluit kan een belanghebbende
binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen.

Ingekomen vergunningsaanvragen

wordt van de Thorbeckestraat tot de Prins Mauritsstraat en
het eenrichtingsverkeer in de Marisstraat wordt omgedraaid.

Zandvoort:
• Brederodestraat 110, verbouw woning, verzonden 21
december 2015, 2015-VV-139.
• Kennemerweg 16, plaatsen 20 schuurtjes, verzonden 21
december 2015, 2015-VV-176.
• Brederodestraat 93, plaatsen twee dakkapellen, verzonden
24 december 2015, 2015-VV-166.

(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
• Schoolplein 4a, uitbreiden woning, verzonden 22 december 2105, 2015-VV-168.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de
klachtencoördinator.
Openingstijden Centrale Balie
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags
werken wij alleen nog op afspraak!
U kunt zelf uw afspraak inplannen op
www.zandvoort.nl. U herkent de
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Verkeersbesluit Nieuwjaarsduik
17 december 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/CT/2015/12/000617 voor Nieuwjaarsduik. Het verkeersbesluit houdt in dat de Boulevard Paulus Loot afgesloten

Loket Zandvoort
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op
het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. In het
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel
dan met 023 5740450.
Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling
verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan
de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023) op maandag- en
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30
uur. Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor publieksvragen.

Adverteerders
Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf
REGISTER
BELASTING
ADVISEURS

Witte Veld 56
2041 GB te Zandvoort
T 023 573 92 72
M 06 45 30 45 31
E kitty@kantoorwillemse.nl

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor K. Willemse
Amsterdam Beach Hotel
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bloemsierkunst J. Bluijs
Café Neuf
CDA-fractie Zandvoort

Circus Zandvoort
Club Nautique
Creme Fresh
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Friends in Fashion
Gascontrol Haarlem B.V.
Goodnight slaapkamers
Het Pakhuis

Hot Yoga Studio Daandasana
Kaashuis Tromp
KVV Grafische Vormgeving
MMX Italian Restaurant
Orbit Restaurant & Lounge Bloemendaal
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
VVV Zandvoort
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Winterjassen
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kostuums

Wol/Blend
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nU

e 129,-

nU

e 99,-

Alle Colberts
van e 299,- e 249,-
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e 69,-

humberto kostuums
van e 499,- e 399,-
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e 169,Openingstijden:
Vr - Za - Zo
10.00 - 17.00 uur

KerKstraat 28

Zandvoort

