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7 13 155 Graf Luxe Actief Pasen
Logeren op
strand met
zeezicht

Jeugd heeft de
toekomst in
Clio Cup

Begraafplaats
moet kleiner
en goedkoper

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  oplage 9.500 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl

Hertenherder

‘Het schijnt dat 
hij fluistert 

tegen die herten’

De Mannetjes

11e jaargang • week 15 • 9 april 2015

‘Bewegen is leven’
volgens hoogleraar
Erik Scherder

Zandvoorter brengt de herten  
terug naar hun thuis

10
2005 2015 

10
jaar

Weer veilig achter het hek waar ze thuis horen | Foto: Rob Bossink

Heeft u een papiercontainer aan huis?
Kijk op pagina 14 wanneer deze bij u geleegd wordt.

Gemeente Zandvoort

Hij heeft geen officiële titel, is nergens bij in dienst 
maar toch doet Zandvoorter Willem van der Sloot goed 
werk. Hij brengt dagelijks de kuddes herten die in de 
bebouwde kom van Zandvoort zijn, terug naar waar ze 
thuis horen: naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Volkomen vrijwillig heeft hij dit als zijn taak opgevat.

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 ‘op-
jagen’ 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-

“De herten kennen mij al en vol-
gen mij als ik ze roep. Ik herken 
zelfs een aantal die ik iedere 

leen maar naar een opening zo-
dat ze weer naar ‘huis’ kunnen”, 
aldus Van der Sloot, die zowel ’s 
ochtends als ’s avonds op pad 
gaat.

Tegen afschot
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 moe-
ten 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 moun-
tainbike begeleidt naar hun 
woongebied.

Het probleem ligt volgens hem 
bij drie instanties: Waternet, 
de gemeente Amsterdam en 
het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Die hebben de afras-
tering, die de Amsterdamse 
Waterleidingduinen af moet 
scheiden van de rest, al 35 jaar 
verwaarloosd. 

Vastgoed, retail en horeca: 
kom ook maandag 13 april tussen 15-17u naar 

Haltestraat 56 voor themabijeenkomst horeca! 

In 10 minuten zoveel 
mogelijk aardappelen schillen 

en win de wisselbeker!

18 april 2015

Zie HetPleinFastFood
Kerkplein 12 | Zandvoort

Wisselvallig Pasen

En dat verschil heeft Zandvoort 
gemerkt. Met name voor de 
strandpachters was het zon-
dag 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 kon-
den de strandpachters de eerste 
goede dag in de boeken noteren. 
De strandtenthouders keken uit 
naar deze week, vooral nadat de 

Drukte op het strand op Eerste Paasdag | Foto: Paul Zonneveld 

weersverwachting goed was en 
de temperatuur weer oploopt. 
Zowel in 2013 als 2014 was het 
voorseizoen voor de onderne-
mers 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 week-
end zo gewenst was. 

Voor de paasraces op het circuit 
was het prima weer. De ope-
ning van het raceseizoen was 
dan ook goed bezocht, maar fi-
les bleven maandagmiddag uit. 

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.

Vervolg op pagina 3
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In memoriam

	 7	april	2006	 7	april	2015

Peter de Jong
“Lange”

Verdriet	blijft	altijd

	 Anneke	
	 Peter

	 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
	 Danny,	Miranda
	 Linda,	Wim
	 Laura,	Leon

Max 15o	 20o	 10-13o	 10-13o

Min 6o	 6o	 9o	 7o

Zon 65%	 85%	 60%	 55%

Neerslag 10%	 10%	 35%	 35%

Wind var.	3	 ozo.	3	 zw.	3	 zw.	3

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op naar de 20 graden 
vrijdagmiddag

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 april-
week 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 ma-
tige wind die waait uit een oostelijke tot zuidelijke rich-
ting. 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 hogedruk-
gebieden 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 im-
mers met een standvastige oostenwind droge lucht aan-
gevoerd 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 

Weerbericht

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw advertentie?

06-2453 0167

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

Kerkdiensten - a.s. zondag

Ineke Smit Uitvaartverzorging

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799

info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

Liefdevol en betrokken
Ik verzorg een betaalbare uitvaart 

voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.

UITVAARTVERZORGING

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

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Colofon

www.zandvoortsecourant.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.
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

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.



3

Zandvoortse Courant • NUMMER	 15 •	 09	 APRIL	 2015

De nieuwe bestuursleden van de Strandpachtersvereniging

De WR212 uit Wieringen strandde voor de kust | Foto: Zandvoortfoto.nl

Nieuw bestuur vol elan 

Vissersboot gestrand 

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 Wieringen 212 is dinsdagavond bij de Zandvoortse kust 
op het strand gelopen. De ongelukkige visser had zich 
waarschijnlijk vergist in de diepte. De gestrande vissers-
boot trok uiteraard veel belangstelling van wandelaars.

Verder zijn er nog meer mu-
taties. Zo is Peter de Rooij van 
Vooges aangesteld als pen-
ningmeester, Wim Brugman 
van Ajuma vertegenwoor-
digt de ondernemers van het 
naaktstrand en Ingrid Muller 
noteert alles als vaste secreta-
resse. 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 op-
gebouwd, 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-

De Zandvoortse reddingsbri-
gade heeft nog geprobeerd 
om de kleine boot via een 
sleepverbinding los te krij-
gen maar die poging misluk-
te. De bemanning weigerde 
van boord te gaan en moest 

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 ge-
weest 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 wor-
den fitness-apparaten die op 
verschillende plaatsen op het 
strand geplaatst worden voor 
sportievelingen die willen spor-
ten langs de vloedlijn.”

derhalve wachten tot het 
vaartuig, dat ter hoogte van 
Beachclub N°5 voor de eerste 
bank vastlag, woensdagoch-
tend bij hoog water vlot kon 
worden getrokken, waarna het 
weer het ruime sop koos. 

… waren het drukke en gezel-
lige Paasdagen. Met veel toe-
risten in het dorp. Dankzij het 
zonnetje op eerste paasdag 
deden de ondernemers goe-
de zaken. Overal zag je vrolijke 
mensen die genoten van een 
dagje Zandvoort. Ook het eer-
ste ijsje bij Giraudi werd door 
mijn kleinkinderen uit Leek 
gescoord. Ik had de wedden-
schap 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 ho-
rizon en zakt de zon achter 
de windmolens. De eerste 
exemplaren zijn straks al rich-
ting 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 al-
leen 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 gas-
boringen 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 impo-
sant 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 aan-
gaan. De windmolens 
gaan zover mogelijk uit 
zicht. Een overheerlijk 
ijsje is de beloning!
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Cartoon - Hans van Pelt

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 centime-
ter hoog is. Ik heb het zelf na-
gemeten. Daar lachen de her-
ten 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 hond-
jes los lopen en die namen op-
eens de kuierlatten richting een 
kudde herten die ik aan het be-
geleiden 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 beheer-
ders een mooi baantje hieraan 
kan overhouden, want hij ver-
wacht 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.

Vervolg voorpagina 

Zandvoorter brengt de herten naar huis

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



4

Evenementenagenda

10  BB & The Soulmates - met Zandvoortse gitarist 
Freek Volkers. Café Neuf, aanvang 21.00 uur

10  Genootschapsavond - Theater De Krocht,
aanvang 20.00 uur 

11  Jazz aan zee - Optreden van Jazz Connection. 
Thalassa, aanvang 20.00 uur

11  Open Dansavond - Theater De Krocht, aanvang 
20.00 uur

12  Jazz in Zandvoort - met Ack van Rooyen. 
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

17+18  ‘Tante Bella’s Beautysalon’ - Voorstelling van 
toneelvereniging Wim Hildering. 
 Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur 

25  ‘Angst en gein op Frankenstein’ - Voorstelling 
jeugdtoneel Wim Hildering. 
Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur

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

c  A P R I L  b  a A P R I L  a

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

  Witte Veld 56  2041 GB te Zandvoort  
  T 023 573 92 72  M 06 45 30 45 31  

  E kitty@kantoorwillemse.nl  

R E G I S T E R  
B E L A S T I N G
A D V I S E U R S

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

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

APK KEURING 
€ 19,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE!

APK KEURING 
€ 10,- INCL.

VOOR DIESEL EN BENZINE

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
info paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22907950
info@paulvanderoord.nl

06-22960595 
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

BIG MOVE 
START 4e GROEP

Met lichamelijke en of psychische 
klachten ervaren dat je meer 

kan dan je misschien wel denkt.

Intake vanaf heden
Start groep 27 mei

Psychologische begeleiding: 
Christien de Klerk en Peter Wieringa

Begeleiding groep, 
Floor Akkerman en Arjan de Boer.

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.

Haltestraat 56      2042 LP Zandvoort     tel 023  531 78 40      
www.medina-woninginrichting.nl

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken 

Gratis inmeet- en montagedienst aan huis
Medina komt met stalen aan huis

Raamdecoratie:
gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

Zonwering: 
rol-, vouw-, paneelgordijnen, 
(houten) jaloezieën, lamellen

Vloerbedekking:
tapijt, laminaat, parket, vinyl, 

pvc stroken 

85x126.indd   1 07-04-15   09:15

WO. - VR. 11.00 - 17.30
 ZA. 11.00 - 17.00

OPENINGSTIJDEN:

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.

MEUBELSTOFFERING 
SOFT-FURNISHING 

RAAMDECORATIE
KLEDINGREPARATIE

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

 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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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? 

Al een paar maanden gele-
den is een kat komen aan-
lopen 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, van-
daar 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

Op de Zeeweg is zondag-
avond een motorrijder ge-
wond 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 oor-
zaak van zijn val. Na een con-
trole ter plaatse is hij overge-
bracht 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 aan-
schaffen, krijgen een tweede 
paar Varilux glazen voor de 
helft van het geld. Varilux 

met oog en oor
de badplaats door

Rubriek

Zandvoort schoon!? ….maakt de GFT-bakken schoon

Gemeente Zandvoort

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 

alle bakken te kunnen behandelen. 

Voor meer informatie www.zandvoort.nl.

is altijd het merk gebleven 
dat de kwaliteit van de mul-
tifocale brillenglazen door 
allerlei wetenschappelijk 
oogonderzoek en innovaties 
verder verbeterde. De klant 
kan voor het tweede paar 
(met identieke sterkte) kie-
zen uit gepolariseerde glazen 
van Xperio of Varilux glazen 
voor een speciale computer- 
of sportbril. SEA Optiek geeft 
graag advies over de voor u 
meest geschikte Varilux bril-
lenglazen. Deze actie duurt 
nog tot 25 april.

Paaseitjes en een 
nieuwe weg 

De herinrichting van de 
Hogeweg is precies op tijd af-
gerond. Geheel volgens plan-
ning is de straat voor de paas-
dagen weer open gesteld. 
Omdat de medewerkers van 
Dura Vermeer beseffen dat 
het voor de buurtbewoners 
een ingrijpende periode is 
geweest, wilden zij de bewo-
ners bedanken voor hun be-
grip. 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 woord-
voerder 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.

Vak F op de begraafplaats, het gedeelte achter de aula dat op termijn zou moeten verdwijnen

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. 

door Nel Kerkman 

Per brief zijn de rechthebben-
den 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 grafrech-
ten en onderhoudsbijdrage 
betalen.

Verkleinen van 
overcapaciteit
In een interview geeft por-
tefeuillehouder Niek Meijer 
aan wat de reden is voor het 
genomen besluit. Een van de  
argumenten is om de over-
capaciteit 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 gerespec-
teerd. 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 func-
ties kunnen worden gebruikt. In 
het kader van de kostendekken-
de exploitatie van de begraaf-
plaats wordt ook de dierenbe-
graafplaats betrokken.

Kostendekkend
In 2011 bleek er een groot finan-
cieel tekort op de exploitatie 
te zijn van € 120.000 welke in 
3 jaar moest worden ingehaald. 
Momenteel is er € 50.000 inge-
leverd en daarmee is de eerste 

stap gezet naar een positief 
saldo. Om te voldoen aan de 
‘Visie 2014-2017 algemene be-
graafplaats’ zijn verschillende 
maatregelen in gang gezet 
om een kostendekkende be-
graafplaats te creëren. Om de 
huidige trend te volgen wordt 
onder meer gekeken naar bo-
vengronds 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 samen-
werking zal worden gezocht 
dan wel het beheer uit te beste-
den, 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.

Foto: Mizzle Media
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JIVE aanZee

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

ZAT. 11 APRIL: 20:00 UUR!

...Don’t

  Forget Your

 Dancing

       Shoes!

   Dutch   Number 1
Jive & Swing Band:
        JAZZ
     CONNECTION

Don’t Forget Your Dancing Shoes!

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

Kalfs Rib-eye met verse groenten 
en champignonsaus

voor maar € 7,50 
Graag reserveren tel: 023 - 571 7580

  Weekaanbieding

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Iedere dag 
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Lauwwarme gerookte paling met groene kruidendressing

of
Vitello Tonnato met tonijnmayonaise

❖

Gestoofd lamsboutje met rozemarijn, tijm en knoflook

of
Gebakken Heilbotfilet

met kreeftensaus

❖

Chocolade mousse met Frangelico

HALTESTRAAT   13   Zandvoort  T: 023 57 17 523      
www. mmx-zandvoort.nl

mmx   ITALIAN  RESTAURANT

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.

Zondag 12 april 2015
Aanvang 14.30 uur

Ack van Rooyen, trompet / flugelhorn
Juraj Stanik, piano

Eric Timmermans, bas
Joost van Schaik, slagwerk

Entree € 15,- | Theater De Krocht
Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante
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Zandvoortse strand krijgt 
luxe bungalows 

Hulp bij aanpakken van 
Gezondheidsproblemen 

Hilariteit in tante Bella’s beautysalon

Op het naaktstrand gaat Azzurro vanaf dit seizoen luxe strandbungalows exploiteren. Ze 
komen te staan naast het strandpaviljoen. Eigenaar Jack Huijben is opgelucht: “Na bijna 
een jaar ontwerpen, passen, meten, discussiëren en oorlog met de bureaucratie, hebben 
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.”

Voor de vierde keer start binnenkort bij fysiotherapie de 
Prinsenhof een nieuwe groep met het hulpprogramma 
Bigmove van GGZ. Deelnemers krijgen daarin hulp bij het 
aanpakken van hun gezondheidsproblemen.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 april brengt de Zandvoortse toneel-
vereniging 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 regis-
seur Kick Boomgaard.

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 inge-
richt 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 huur-
der 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 

De tante, tante Bella, van ge-
broeders Duursma is overle-
den. De broers zijn hier niet 
erg rouwig om, want van een 
hechte band was geen sprake. 
De heren ontvangen wel een 

Veel mensen hebben dagelijks 
te maken met een combinatie 
van ingrijpende klachten. Denk 
bijvoorbeeld aan depressie, 
angst, somberheid, eenzaam-
heid, pijn, slapeloosheid, soms 
in combinatie met overge-
wicht, 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 zorg-
professionals een geïntegreerd 
gezondheidsprogramma te vol-
gen. In een behandeltraject van 
ongeveer vijf maanden leren 
deelnemers hun eigen kracht 
te (her)ontdekken, hun klach-
ten te overwinnen en daardoor 
positiever in het leven te staan.

Vanaf 27 mei gaat een nieuwe 
groep van start bij Fysiotherapie 
De Prinsenhof. Wekelijks ko-
men deelnemers bij elkaar in 

gesleept met koffers en tassen.”

De strandhuisjes zijn voorzien 
van houten gevelbekleding en 
hebben een moderne inrich-
ting. 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 uitpro-
beren 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 bun-
galows.”

De belangstelling voor deze 

erfenis en die bestaat uit: ‘een 
ietwat verpauperde beautysa-
lon’! U zult begrijpen dat wan-
neer de broers besluiten de boel 
een beetje op te knappen en de 
tent open te houden, dat garant 

Pluspunt. De groepsleiders 
inspireren en motiveren tot 
het verleggen van grenzen 
en het bewegen met plezier. 
Daarnaast zijn er individuele 
gesprekken met een BigMove-
psycholoog om de deelnemer 
persoonlijk te begeleiden: van 
klacht naar kracht. De bege-
leiders van Fysiotherapie De 
Prinsenhof zijn Arjan de Boer 
en Floor Akkerman. De psycho-
logische begeleiding wordt ver-
zorgd 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 huis-
arts en wordt grotendeels ver-
goed door zorgverzekeraars. 
Aanmelden kan per e-mail: 
info@fysioprins.nl of tel. 57 
12572. Ga voor meer informatie 
naar www.bigmove.nu. 

nieuwe vakantiemogelijkheid 
aan het strand is overweldi-
gend. Huijben: “Het is onge-
lofelijk hoeveel mensen al op 
de hoogte zijn van onze bun-
galowplannen. 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 strandhuis-
jes 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.

staat voor humor. Helemaal als 
blijkt dat tante Bella helemaal 
niet zo’n gemakkelijk klanten-
bestand had. Gelukkig komt er 
ineens een stagiaire aanzetten 
en minder gelukkig ook nog  
andere familie.

Vrijdag en zaterdag bent u har-
telijk welkom bij deze klucht. 
Kaarten zijn vanaf 9 april ver-
krijgbaar bij Bruna Balkenende 
(die overigens al jaren helemaal 
gratis als verkooppunt fungeert!). 

Jonge moeder groep

Lachen bij Comedy Night

Moeder worden is iets heel bijzonders. Een gebeurtenis die 
je leven ingrijpend verandert, zeker als je jong bent. Kon-
text en OOK Zandvoort organiseren samen de ‘Jonge Moe-
dergroep’ voor moeders jonger dan 25 jaar. 

Bewaren ze de besten voor het laatst? In ieder geval ziet de 
line up van de op een na laatste open mic Comedy Night ko-
mende zondag in restaurant eb & vloed er weer gelikt uit!

In deze groep leer je van elkaars 
ervaringen, herken je situaties 
en vind je steun bij elkaar. Er ko-
men 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 

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 comedi-
ans die zondag ten tonele ver-
schijnen in het restaurant van 
het Amsterdam Beach Hotel. 

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 mo-
gelijk, mits vooraf aangegeven. 
Aanmelden kan via Kontext, tel. 
023-5433203. www.kontext.nl.

Samen met nog 6 collega’s zul-
len zij deze avond tot een dave-
rend 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. 

Computeranimatie van de te plaatsen vakantiebungalows naast strandtent Azzurro
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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 

behande ling 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
....................................................

Pedicure Salon Henny 
Gespecialiseerd in

ingegroeide nagels, 
nagelcorrectie, 
voetmassage, 

pijnlijke likdoorns/eelt-
pitten, 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.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
....................................................

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

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 schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- 

en schilderswerk-
zaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
  ..................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van 
Zandvoort e.o. 

Scherpe tarieven, 
vaste instructeur, inno-
verend en enthousiast.

www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

....................................................

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, schoon-

heidsverzorging, enz.
Bij SmitS Health 

& Wellness
Hogeweg 56A

Zandvoort.  
Tel. 06-19413733

www.slenderyou-
zandvoort.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.zangstudio-

versteege.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 spel-

len 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

Zandkorrels

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. 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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 particulier zakelijk

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Bloemenlente zit in de Lucht!!



11

Zandvoortse Courant • NUMMER	 15 •	 09	 APRIL	 2015

Innovatie en ontwikkeling is 
prachtig, verhelderend en toe-
komstgericht, maar soms wil 
je even terug naar eenvoud. 
Kletsen in het hooi van de boer-
derij, klauterend in bomen op 
de uitkijk staan, of een kleintje 
tijdens de zonnige paasbrunch 
op motiverende manier uitleg-
gen 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 de-
gelijk waren, en voor gebruik 
van meer dan 10 jaar werden 
gefabriceerd. Cookies die nog 
niet bestonden op de com-
puter. Muziek van toen (niets 
ten nadele van de muziek van 
tegenwoordig, maar er zijn ge-
woon van die klassiekers die zo 
legendarisch zijn, dat ze nooit 
verloren zullen gaan… vul zelf 
maar in). Zo hebben we afge-
lopen weekend bij strandtent 
Nautique ouderwets staan 
swingen op een ritmisch 49e 
verjaardagsfeest. Op de uitno-
diging 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 defi-
nitie 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 ein-
digden op het feest. Het was 
gewoonweg even heerlijk los 
gaan. En hoewel Nautique 
sinds kort van eigenaar is ver-
anderd, maar het interieur 
nog altijd chique fris modern 
in een nautisch jasje is, ont-
breekt 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 ver-
dwenen. 

Column

Nostalgie 
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De vrolijkheid straalt er vanaf

Jump, Jive & Swing met 
the Jazz Connection 

Ack van Rooyen komt 
naar Zandvoort 

Pop Up weekend:
When it’s hot it’s here!

KiKa Kunstveiling 

Bent u in voor een avondje swingen op de vergrote dans-
vloer? Zorg dan dat u zaterdagavond in strandpaviljoen 
Thalassa bent bij het optreden van de nummer 1 Jive & 
Swing band van Nederland: The Jazz Connection. 

Komende zondag, 12 april, vindt in theater De Krocht een 
bijzonder jazzconcert plaats dat het vermelden meer  
dan waard is. De gastsolist is namelijk de befaamde  
Nederlandse jazztrompettist Ack van Rooyen. Hij is te  
gast bij Jazz in Zandvoort met als begeleiders pianist  
Juraj Stanik, Eric Timmermans op contrabas en slagwerker 
Joost van Schaik.

‘Pop-up’ staat voor het snel en goed kunnen faciliteren van 
tijdelijke evenementen, activiteiten, winkels en attracties. 
Om meer mensen naar Zandvoort te trekken, de lokale eco-
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. 

Vrijdag 17 april opent Coenraad Art Gallery de deuren voor 
een mooi doel: KiKa. De Zandvoortse Martine van der Ham 
gaat de marathon van New York lopen en daarmee probe-
ren zoveel mogelijk geld binnen te halen. Dat is hard no-
dig om kinderkanker de wereld uit te krijgen, de doelstel-
ling van KiKa. In de galerij van de zusters Coenraad zal een 
kunstveiling georganiseerd worden.

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 bren-
gen zij het beste van deze per-
formers.

Opgericht in ‘Jazzy’ Breda, 25 
jaar geleden, is Jazz Connection 

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 verschillen-
de jazzensembles, zoals The 
Ramblers (samen met zijn 
broer Jerry) en het orkest van 
Aimé Barelli in Parijs. Bekend 
werd Van Rooyen als solist tij-
dens de concerten en plaat-
opnamen van het orkest van 
Bert Kaempfert. Verder speel-

Tijdens dit weekend mogen 
ondernemers en inwoners van 
alles organiseren om Zandvoort 
een bruisende badplaats te la-
ten zijn. Op de site www.po-
pupzandvoort.nl staat alle in-
formatie en kun je initiatieven 
aanmelden.

Pop Up Zandvoort is een nog 
nieuw en onbekend concept. 
Het georganiseerde week-
end is bedoeld als aftrap om 
Zandvoort in de kijker te spe-
len 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 crea-
tief concept. Dit type concepten 
moet zo min mogelijk worden 
beperkt door tijdverslindende 
regels en bureaucratie. Veel is 
dit weekend dan ook moge-
lijk, zolang er geen risico’s zijn 
voor bijvoorbeeld de veilig-
heid. Ook partijen van buitenaf 

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. 

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 toe-
gang is gratis. Vooraf biedt 
Thalassa een speciaal menu 
aan voor € 29,50 per persoon, 
te reserveren via tel. 5715660.

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 en-
tree bedraagt € 15.

mogen meedoen aan Pop Up 
Zandvoort. Een evenemen-
tenvergunning is dit weekend 
voor aangemelde en goedge-
keurde initiatieven niet nodig. 
De Zandvoortse horeca mag 
zelf weten hoe laat zij sluit in 
de nacht van zaterdag op zon-
dag en de winkeltijden worden 
het gehele weekend losgelaten. 
Zodat Zandvoort dat weekend 
bruist! 

Tussen 9 april en 10 mei kan 
iedereen een initiatief aanmel-
den via www.popupzandvoort.
nl, waarna iedereen van 18 t/m 
31 mei kan stemmen op de 
leukste initiatieven. De drie ini-
tiatieven met de meeste stem-
men 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!

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.
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www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Nu: 
all-in € 19,95!!! 

Accu 
aanbieding: 
vanaf € 54 
incl. montage en btw

AUTOBANDEN

 023-5730962

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…

 Tuincentrum

Vaste planten
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

KUNSTGEBIT STUK?

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-31053931

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

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 Themabijeenkomst horeca
   15-17u Casablanca Variété (Paradijsvogeltent) - Haltestraat 56

maandag 20 april Themabijeenkomst bewoners
   20-22u Café De Overkant (Blauwe Tram) - Louis Davidscarré 1

maandag 11 mei Algemene afsluiting 
   15-17u 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

VENAVO 

Venavo 
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.

Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl 

Flinke fles van 500 ml € 14,95

Moeite met slikken??

Tegen inlevering van deze 
advertentie aan de kraam:

500 ml € 10,-

Glucosamine 
MSM Chondroïtine 
Vloeibaar
• voor soepele spieren en gewrichten
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 column der natuur  
door Annelies Boutellier

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 wan-
delingen die ik vond op de 
website van Peter en Janny 
Hofland (www.awd-dayto-
na.nl) voeren je langs histo-
risch interessante punten. 
Eén ding drong weer hele-
maal tot me door: de duinen 
hebben een lange en rijke 
historie.

Op het ‘eiland van Rolvers’ 
bijvoorbeeld had een boer-
derij 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 mense-
lijke 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 gebou-
wen weg te werken zijn er 

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 
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.

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.

nog vele bunkers (er wer-
den er ruim 400 gebouwd 
in dit gebied) terug te vin-
den 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 ha-
len moet het in die tijd een 
enorme ravage geweest zijn 
in dit gebied. Overal wegen 
waarover betonwagens re-
den en militair materieel, 
arbeiders, militairen en 
goederen aan- en afgevoerd 
werden. Ik las dat deze tijd 
het landschap van de dui-
nen drastisch en voor altijd 
heeft veranderd.

In mei dit jaar is het 70 jaar 
geleden dat de oorlog voor-
bij was en de duinen aan 
hun herstel konden begin-
nen. Inmiddels is het ook 
weer lente. Een mooi mo-
ment om weer een keer op 
pad te gaan in dit gebied 
en naast het genieten van 
de ontluikende natuur mis-
schien ook wat langer stil 
te staan bij wat zich hier  
73 jaar geleden allemaal af-
speelde. Via de Zandvoortse 
bunkerploeg en de VVV kunt 
u zich aanmelden voor een 
speciale bunkerwandeling 
onder leiding van een gids.

Het zand van de duinen heeft 
veel te vertellen

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

Bewegen is meer dan wandelen alleen

Boetiek voor gebruikte kleding  
overgenomen door moeder en dochter

Een uniek samenwerkingsverband vond op donderdag 2 april plaats in Club Nautique. 
De vier zorg- en welzijnsorganisaties Zorgbalans, Amie, Tandem en OOK Zandvoort  
organiseerden een lezing en hadden Erik Scherder, de bekende hoogleraar Klinische  
Neuro psychologie aan de VU in Amsterdam uitgenodigd. Op een enthousiaste, toegan-
kelijke en interactieve manier gaf Scherder uitleg over het onderwerp ‘Bewegen is leven’. 

Sinds 1992 is kledingboetiek Tutti Frutti in de Cornelis Sle-
gerstraat 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.

door Nel Kerkman

In een tot de nok toe gevulde 
zaal waren 140 professionals, 
beleidsmakers en belangstel-
lenden aanwezig die allemaal 
betrokken zijn bij kwetsbare ou-
deren. Het onderwerp was juist 
voor deze groep speciaal gekozen 
door initiatiefnemer Leontine 
Trijber, programma coördinator 
Ontmoetingscentrum Zand-
stroom (Zorgbalans). De samen-
werking met Marijke van Haeften 
van Ontmoetingscentrum Het 
Juttershuis (Amie), Nathalie 
Lindeboom (OOK Zandvoort) 
en Annet Hilgersom (Tandem 
Mantelondersteuning) gaat ze-
ker 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 al-
leen 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 compu-
ter 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 be-
ginnen met bewegen”, vertelde 
hij geruststellend, “ook wie de 
25 al is gepasseerd en extra be-
wegen ontdekt, verbetert zijn 
conditie en vermindert daar-
door 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 men-
sen blijft”, aldus Scherder. Om 
dat meteen in de praktijk te 
brengen, werd na de pauze het 
publiek aan de hand van stel-
lingen verzocht om actief deel 
te nemen. Er stonden 14 stata-
fels klaar om onder begeleiding 
van twee trainers van Ervarea 
op een gezellige manier in ge-
sprek te komen. 

Tot slot verwoordde een be-
langstellende de avondbij-
eenkomst perfect: “Dit is de 
mooiste lezing die ik in 20 jaar 
gehad heb. Deze samenwerking 
smaakt naar meer!”

In de winkel wordt voorna-
melijk 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 ori-
ginele kaartje aan. 

Momenteel zijn in de winkel 
al enkele voorjaar- en zomer-
kleding 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.

De dames van de samenwerkende organisaties met Erik Scherder | Foto: Rob Bossink

Dominique en haar dochter Nathalie
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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, 2014-
VV-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 strand-

paviljoen en plaatsen strandbungalows, verzonden 02 
april 2015, 2015-VV-030.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
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. In-
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 Bur-
gemeester 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.

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 verzendda-
tum van de vergunning. 

Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatie-
datum. 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.

Beroep 
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende 
bovengenoemde termijn van terinzageligging (beroeps-
termijn) een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend 
door een belanghebbende die tijdig tegen het ontwerpbe-
sluit zienswijzen heeft ingebracht of aantoont dat hij hier-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Dit gemotiveerde 
beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Haar-
lem, 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 wer-
king van het besluit waartegen het is gericht. Is op dat mo-
ment 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 vergun-
ningen 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 bouwplan-
nen vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwveror-
dening kan worden verleend, kan tegen ons voornemen 
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voor-
nemen tot het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk 
gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ont-
heffing 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, verzon-
den 31 maart 2015, 2015-VV-026.

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 vast-
gesteld 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 nieuwbouwpro-
ject 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, verzon-
den 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 inge-
diend 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 beden-
kingen afgegeven voor het afwijken van het bestemmings-
plan “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 bijbe-
horende 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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Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Circus Zandvoort
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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
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Transportbedrijf Van der Veld 
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Uitvaartzorg Jessica IJzer 
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van  
alles wat in Zandvoort leeft. 

Adverteerders

Hoofdrol voor jongste zoon Hezemans Paashaas voor 
Hans HogendoornToine Hezemans heeft twee zonen. Mike Hezemans, de 

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 twee-
de race te winnen, na een 2e plek in de eerste.

Heezemans aan kop, Bleekemolen door het grind | Foto: Van Denzen/Essay Produkties

Autosport - Paasraces Bridge

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 voor-
banden”, 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 klas-
sement voor Langeveld, die 
in de tweede race niet verder 
kwam dan een derde plek. De 
rijder voor het Zandvoortse 
Certainty moest in de uitloop-
ronde van de eerste race zijn 

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 paas-
haas van 500 gr. won.

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 

vader Michael was niet blij. “Je 
weet niet of een andere mo-
tor dezelfde prestaties levert 
als deze”, klonk het knorrig uit 
de mond van de raceveteraan. 
Het deerde Loris Hezemans al-
lemaal 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 voorpro-
gramma van de Duitse DTM te 
zien zijn. 

Naast de Clio Cup Benelux 
vonden er ook races plaats in 
de Supercar Challenge. De klas-
se Super Sport /Sport en IDIS 
Superlights Challenge kwa-
men twee keer in actie. In deze 
laatste klasse kwam de meest 
opmerkelijke prestatie van 
Henk Thuis. Inmiddels zeven-
tig 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.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 15

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 af-
spraak 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 ochtend-
uren 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. 

Evenementenvergunningen verleend 
• Er is een evenementenvergunning verleend voor Koning-

nacht 26 april en Koningsdag op maandag 27 april 2015 
aan de heer R. Brouwer. 

• Er is een evenementenvergunning verleend aan Supr-
enzy / The Spot voor het evenement Battle of the Coast 
dat plaatsvindt op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015.

Verkeersbesluit Jaarmarkten 2015
2 april 2015 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk 
OB/CT/2015/03/001538 voor Jaarmarkten 2015. Het verkeers-
besluit houdt in dat de Haltestraat, Kleine Krocht, Gast-
huisplein, 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.officielebekend-
makingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het 
gemeentehuis.

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 cen-
trale 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 (Vergun-
ningverlening) 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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Vraagprijs: € 419.000,= k.k. Vraagprijs: € 399.000,= k.k. 

Vraagprijs: € 795.000,= k.k. 

Vraagprijs: € 179.000,= k.k. Vraagprijs: € 115.000 k.k. 

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

De Schelp 9 
• Recreatiewoning met goede  

verhuurmogelijkheden;
• Gelegen op de begane grond met 

een zonnige tuin;
• Lage service kosten € 83,33 

per maand
• Woonoppervlakte ca. 37 m2.

Brederodestraat 18
• 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.

Wilhelminaweg 3
• Fantastisch gelegen villa op royaal 

perceel;
• Gastenverblijf met eigen opgang,  

terras en parkeermogelijkheid;
• Recentelijk zijn er diverse verbeterin-

gen in de woning aangebracht;
• 4 Slaapkamers met mogelijkheid tot 5;
• Woonoppervlakte ca. 185 m2; 
• Perceeloppervlakte 465 m2.

Sara Roosstraat 68
• 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.

40 beoordelingen 
op Funda.nl 
met een gemiddelde 
klantenbeoordeling
van een 9,0!

Vinkenstraat 8
• 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.

Diverse sandwiches, hapjes en catering
Vanaf € 30 thuisbezorgd
www.silspartyservice.nl

Bloemendaalseweg 24 | Bloemendaal 
Tel. 5276313 of 06 - 40732477

Sil’s Partyservice

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!

Wij halen ook bruikbare spullen op.
 

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409Zaterdag 13.00 - 17.00 uur

kom GRATIS proeven

Een feest van herkenning met soul & dance classics 
Vooraf gezellig eten. Reserveer tijdig 023-5713722 

Volg ons op www.facebook.com/cafeneufzandvoort


