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Vlnr. Florian Harder (Rotary), Astrid Nollen en Tim van den Broek (beide Stichting Melanoom) en Margot Clarenbeek (Rotary)

7 9 193 Riool Vintage Kerk Sport
Weekend vol
Volkswagens
voor liefhebbers

Hockeyers
lossen het
sportief op

Laatste deel
oude riool
vervangen

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

Verstappen jr
geeft F1 demo

‘Hij heeft nu 
al heimwee

naar Zandvoort!’

De Mannetjes

11e jaargang • week 16 • 16 april 2015

Pastoor voelt
zich hier al
aardig thuis

Rotaryclub Zandvoort mocht veel geld verdelen

10
2005 2015 

10
jaar

Voorkom meeuwenoverlast!
Zie pagina 12

Gemeente Zandvoort

Maandagavond heeft de Rotaryclub Zandvoort een aan-
tal goede doelen heel blij gemaakt. Tijdens een bijeen-
komst in strandpaviljoen Plazand werd het geld, dat via 
de Circuit Run was opgehaald, verdeeld over een drietal 
goede doelen. Stichting Melanoom, de hoofdbegunstig-
de, kreeg € 13.500 voor onderzoek naar deze ziekte.

van de kosten op zich neemt. Dan 
ging er nog € 1.000 naar de zee-
verkenners van de Prins Willem 
groep uit Haarlem die het geld 
goed kunnen gebruiken voor de 
aanschaf van een nieuwe boot.

Extra geld, dat tijdens de Circuit 
Run van de parkeerders werd ge-
vraagd, 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. 

Alweer voor het achtste jaar 
op rij kon de voorzitter van de 
Rotaryclub Zandvoort, dit jaar is 
dat Florian Harder, bekend ma-
ken hoeveel geld er werd binnen-
gehaald. 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 febru-
ari 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 ver-
baasd 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 toe-
passelijke naam ‘Stratenmaker-
op-zee-show’ heeft gekregen, 
die in samenwerking tussen 
De Zonnebloem en Rotaryclub 
Zandvoort wordt georganiseerd 
en waarvan de Rotary de helft 

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 be-
steden bij Center Parcs, en DFDS 

Wie heeft er zin 
in een gratis zak 

zelfgemaakte patat?
Zaterdag van 15.00 tot 16.00 uur 

bij Het Plein Fastfood

18 april 2015

Zie           HetPleinFastFood
Kerkplein 12 | Zandvoort

Zondag 19 april 2015 

Angélique Heemsbergen - piano  •  Inger van Vliet - viool
Nicole van Jaarsveld - klarinet

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

Vivezza Trio

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Woonboulevard Beverwijk   |   T 0251 21 35 98  |  www.ptkd.nl

Uw oude keuken inruilen?
Uw voordeel kan oplopen  

tot wel 3.000 Euro.

Iedereen welkom op themabijeenkomst 
bewoners (Retail- en Horecavisie) 
op maandag 20 april van 20-22u 

in Café De Overkant (Blauwe Tram). Zie ook p16

Seaways uit IJmuiden, een boot-
reis naar Newcastle in Engeland, 
werden bekend gemaakt.

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.
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Familieberichten Burgerlijke stand
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

Dankbetuiging

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

Kerkdiensten - a.s. zondag

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                                  Haarlem
  26 januari 1946              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

Onze moeder is overgebracht naar 
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 
te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

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.

**Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van het crematorium**

Wij danken u hartelijk voor uw me-
deleven bij het overlijden van mijn 
man, vader, schoonvader en opa

Nico Balledux

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie 
en alle andere blijken van deelneming zijn ons 

tot steun bij het verwerken van dit verlies. 

H. Balledux-Kappelhof
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 15 april 2015 Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Iedere dag 
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Rosbief met rode portdressing

of
Gerookte heilbot met een dressing van mosterd en dille

❖

Parelhoenfilet met honing en een gevogelte jus

of
Gebakken zalmfilet met limoensaus 

❖

Sorbetijs

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort

	 Datum:	donderdag	23	april	2015
	 Aanvang:	20.00	uur
	 Locatie:	Hotel	Hoogland

Gastspreker	de	heer	A.	Heijkamp,	
sector	manager	Rabobank

Onderwerp:	de	algemene	economische	
ontwikkelingen	en	veranderend	consumenten	gedrag

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!

Autobedrijf Zandvoort

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Wij hebben plaats voor een gemotiveerde

Automobiel/motorvoertuigen branch

Info: 
Autobedrijf Zandvoort

vraag naar Rob of Robin Witte
Tel. 023-5714580

Leerling monteur

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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… ben ik nog nooit zo verrast ge-
weest. Niets vermoedend ging 
ik naar het ziekenhuis voor de 
tweede heupoperatie en had 
zoiets van ‘appeltje, eitje’. Bij bin-
nenkomst werd mij al een een-
persoonskamer 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 qua-
rantaine. Mijn mond viel open 
van verbazing toen zij de reden 
vertelde. 
In 2013 had ik een bacterie in 
een Grieks ziekenhuis opgelo-
pen 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 zieken-
huisdossier werden verwijderd. 
Dus niet! De bacterie die ik had 
stond nog steeds in mijn dos-
sier van het Kennemer zieken-
huis vermeld. Sinds kort zijn het 
Kennemer en het Spaarne zie-
kenhuis 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 ka-
mer 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 opera-
tiezaal gebracht. Na de operatie 
moest ik in deze zaal uitslapen 
en waren mensen bezig alle ap-
paratuur te ontsmetten. Geheel 
volgens protocol, maar wat kost 
het allemaal niet. Was er in de 
twee jaar nogmaals 3 kweken 
gemaakt met eventueel een ‘ne-
gatief ‘ resultaat dan was deze 
poppenkast niet gebeurd.

Moraal van dit verhaal? Een fu-
sie levert veel narigheid op en 
kost handen vol met geld. Ook 
bij het samengaan van het so-
ciaal domein met Haarlem en 
Zandvoort worden veel vraag-
tekens gezet. De samenwer-
king 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 communi-
catie blijkt ook nu zo be-
langrijk! 
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Cartoon - Hans van Pelt

Inbrekers boekhandel 
Grote Krocht snel gepakt

Vorige week is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebro-
ken in Bruna Balkenende. De daders konden enkele uren later 
worden aangehouden. Drie mannen, van 31, 38 en 41 jaar oud 
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 aangetrof-
fen 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 ge-
nomen en toen de drie ver-
dachten terugkeerden om hun 
auto’s op te pikken konden zij 
door de politie worden ingere-
kend.

Trompettist Boni Rietveld speelt ‘The Last Post’

Herdenking bij 
Vliegeniersmonument 

Afgelopen maandag hebben de leerlingen van de groepen 
6,7 en 8 van OBS De Duinroos herdacht dat er precies 70 
jaar geleden een Engelse Halifax boven Zandvoorts grond-
gebied werd neergeschoten door Duits afweergeschut. De 
Halifax is neergekomen in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, waar ook een monument staat ter nagedachtenis 
aan de omgekomen Engelse bemanningsleden. 

Het monument werd in 1986 ge-
adopteerd door de Zandvoortse 
basisschool. Sindsdien wordt er 
jaarlijks een herdenkingsbijeen-
komst 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’ voor-
afgaand 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. 

Wijzigingen busroutes
Het kruispunt Koninginneweg/Prinsesseweg is de komen-
de 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 Kostverloren-
straat en via de Hogeweg.

Nu de Hogeweg weer is open-
gesteld 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. 

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 

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 ver-
volgens over de rotonde bij de 
Tolweg de normale route weer 
naar Heemstede-Aerdenhout, 
Haarlem en Amsterdam te ne-
men.

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 Zandvoort-
Noord en Haarlem te rijden. De 
wegwerkzaamheden duren tot 
het weekend van 25 en 26 april.

Koninginneweg opengebroken, busbaan gesloten
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Evenementenagenda

17-19	 Vintage	at	Zandvoort	-	Volkswagen	evenement,	
	 Camping	de	Branding

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

18	 Stormloop	Zandvoort	-	Sportief	evenement	met	hinder-
nissen	parcours,	Circuit	Park	Zandvoort

18	 Aardappelschil	Kampioenschap	-	Kerkplein,	aanvang	
12.00	uur

19	 American	Sunday	-	Amerikaans	evenement,	Circuit	Park	
Zandvoort

19	 Classic	Concert:	Vivezza	Trio	-	Protestantse	kerk,	
aanvang	15.00	uur

25	 ‘Angst	en	gein	op	Frankenstein’	-	Voorstelling	jeugd-
toneel	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

c  A P r i l 	 b  a A P r i l  a

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.

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl

023 5740330  Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl 

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,-- 

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

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 voor-
waarde 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

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
16 april t/m 22 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:
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

Max 15o 14o 14-15o 14-15o

Min 6o 5o 4o 4o

Zon 70% 85% 85% 80%

Neerslag 20% 10% 20% 20%

Wind no. 4 no. 3-4 no. 3-4 nno. 3-4

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 op-
komende 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 
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 noor-
den van de Noordzee.

Vooral die situatie is prima voor ons met een matige noord-
oostenwind en flink wat zon op ’t pleit. De genoemde dag-
temperaturen 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 losge-
laten 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 in-
leveren 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 

Weerbericht

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167



5

Zandvoortse Courant • nummer 16 • 16 april 2015

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 aanlei-
ding 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 ver-
trokken is naar Antibes in 
Frankrijk. Verdere gegevens 
zijn er niet. Heeft u mis-
schien meer informatie dan 
kunt u die sturen naar redac-
tie@zandvoortsecourant.nl. 
Bij voorbaat dank.

Extra inleveradressen
Onlangs stond in de krant dat 
de halfjaarlijkse kledingin-
zameling plaats van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood op 17 en 18 april plaats 
vindt. Alleen stond in de in-
formatie dat de Agathakerk 
het enige inleveradres was. 
Maar natuurlijk kunt u uw 
draagbare kleding, schoei-
sel en huishoudtextiel in 
stevige gesloten plastic zak-
ken 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 za-
terdag 18 april van 10.00 tot 
12.00 uur terecht.

Reuma collecte
De vorige maand gehou-
den reumacollecte heeft in 
Zandvoort het fantastische 
bedrag van € 2.646 opge-
bracht. Het Reumafonds wil 
alle goede gevers bedanken 
voor hun bijdrage. Met het 
collectegeld wordt er hard 

met oog en oor
de badplaats door

Rubriek

ZANDVOORT SCHOON!? en de Dag Van De Aarde....

Gemeente Zandvoort

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. 

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!? 

gewerkt aan een beter le-
ven voor de bijna 2 miljoen 
mensen met een reumati-
sche aandoening.

Muzikaal initiatief
Zandvoort is een nieuw 
muzikaal initiatief rijker. 
Stichting Studio Anthony 
aan de Oosterparkstraat 44 
geeft vanaf april iedere laat-
ste 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 be-
ginners 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 samenwerkingsovereen-
komst aangegaan in het so-
ciaal domein. Het betreft de 
Participatiewet, de WMO en 
Jeugdzorg. Met vragen hier-
over kunt u op verschillende 
locaties terecht: bij Loket 
Zandvoort in het gemeen-
tehuis, 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 be-
reiken, bijvoorbeeld over de 
afhandeling van een inge-
diende aanvraag, kunt u de 
gemeente Haarlem bellen 
op telefoonnummer 14023 
(‘Haarlem’).

Koken, eten en herinneringen ophalen

Ernstig zieke Tessa (15) slipt in Zandvoort

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 gezel-
lige activiteit georganiseerd. De cliënten bereiden dan, onder 
leiding van de twee enthousiaste vrijwilligers Paul Olieslagers 
en Ria Disseldorp, hun eigen warme maaltijd. 

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 anti-
slipcursus bij BMW Driving Experience. 

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-

Deze dag werd hen aangebo-
den, omdat Tessa in haar da-
gelijks leven voor de tweede 
keer te maken heeft met kan-

coli met kipfilet. Het toetje is nog 
een verassing. Onder het aardap-
pelschillen komt er opeens een 
groepje kinderen van kinder-
dagverblijf Pippeloentje binnen. 
De meeste dames kijken verte-
derd naar de ukkies en genieten 

ker. Dinsdag stond in het teken 
van even de ziekte vergeten en 
als gezin sámen genieten! Het 
gezin kreeg onder andere een 

Paul Olieslagers en Ria Disseldorp

Voordat ze gaat slippen wordt Tessa gefotografeerd op de boulevard | Foto: St. Opkikker

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 aan-
wezigen. 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 mo-
gelijk de sfeer van toen terug te 
halen. Activiteitenbegeleidster 
Amanda Fillerup is zeer content 
met Paul en Ria die deze activi-
teit op een vrolijke wijze bege-
leiden en ondersteunen. Echter 
is zij nog op zoek naar invulling 
voor het koken op de andere da-
gen. Mocht u denken: “dat lijkt 
mij leuk”, dan kunt u contact op-
nemen met Marijke van Haeften, 
tel. 06-43394465 of mail naar 
ontmoetingscentra@amie.nl.

fotoshoot voor het meidentijd-
schrift Girlz en een bezoek van 
een thuiskok die een Italiaans 
4-gangendiner bereidde. 

Zandvoort
De mannen van het gezin hou-
den 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 wo-
nen. En dat alles op één dag! 
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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

  
Weekaanbieding

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Valk Glasstudio
o.a. glas in lood

Martijn Verkade
Zilversmid

Anja
met diverse soorten 
(edel)stenen

Kledingverkoop

Dames met paranormale begaafdheden
vertellen u meer over
verleden, heden en toekomst

Introductie en uitleg over massages
o.a. sportmassage en hotstone

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:

Autobedrijf Zandvoort in Zandvoort Noord

presenteert zondag 26 april: 

Inloop creatieve ‘Ontdek en doe’ dag 

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

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Aardappelschillen bij Het Plein (Foto: 2014)

Het organisatieteam van Vintage at Zandvoort

Gezelligheid bij de open dag van het Dierenasiel

Soufjan schuurt een bankje

Komende zaterdag aardappelschillen

Gepoetste Volkswagens blinken je 
tegemoet tijdens Vintage at Zandvoort

Open dag Dierentehuis 
Kennemerland

Use Your Talent 

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.

Onder de naam Vintage at Zandvoort komen dit weekend de mooiste Volkswagens naar 
Zandvoort. Van 17 tot en met 19 april is het tijd voor de 3e editie van dit liefhebbersevene-
ment, dat zich grotendeels afspeelt op het terrein van camping de Branding. 

Het Dierentehuis Kennemerland en dierenambulance Zand-
voort hielden afgelopen zondag een gastvrije open dag. Ie-
dereen kon weer eens kennismaken met de vele werkzaam-
heden die door de vele vrijwilligers worden verricht. 

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. 

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 

Ook dit jaar trekt het evenement 
de mooiste luchtgekoelde en 
watergekoelde (tot MK1) oude 
Volkswagens, die voor iedere be-
zoeker gratis te bewonderen zijn. 
Daarnaast staat het evenement 
bekend om veel gezelligheid, mu-
ziek, leuke ‘vintage’ spullen en na-

Voor de bewoners van het asiel 
was het hoofddoel om tijdens 
de open dag te kunnen kennis-
maken met nieuwe bazen en 
bazinnen. Hoe goed en mooi het 
dierentehuis ook is, de vele die-
ren 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 rondleidin-
gen kon iedereen ongedwongen 
kennismaken met het nuttige 

Als een ervaren vrijwilliger legt 
Soufjan desgevraagd uit hoe 
hij aan zijn klusjes komt: “Als 
ik zin heb loop ik bij jongeren-
werker 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 eer-
ste keer was er een open dag 
waar ik spelletjes heb gedaan 

dag een patatje! En voor de an-
dere schillers is het altijd prijs: 
iedere deelnemer krijgt sowieso 
een 4-persoons emmer pata-

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-

werk van de vrijwilligers van zo-
wel 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 meis-
jes van de Hannie Schaftschool 
zorgde voor veel nieuwe spul-
letjes voor de dieren in het 
Zandvoortse tehuis. Leuke ac-
ties waarmee de organisatie 
maar wat blij mee was. 

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 dieren-
asiel.” 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. 

tes en een zak Levonaise (zo-
lang 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. 

Wie denkt een aardige aard-
appel te kunnen schillen, of 
wie het gewoon leuk lijkt om 
mee te doen, kan zich alvast in-
schrijven bij cafetaria Het Plein 
op het Raadhuisplein. Daar zijn 
al volop inschrijfformulieren te 
verkrijgen, maar op de dag zelf 
is inschrijven ook nog moge-
lijk. Ideaal zou zijn als iedereen 
zich ook officieus meldt bij het 
Facebook-event.

veerd om spullen te verkopen op 
de minirommelmarkt. Dit geldt 
niet voor onderdelen maar vooral 
voor speelgoed en overige spul-
letjes. Aanmelden kan via info@
onair-events.nl.

Voor de kampeerders start 
Vintage at Zandvoort op vrij-
dag 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.

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 aangren-
zende Natura 2000 gebied.
Zandvoort blinkt al niet uit in schoonheid, laten we asjeblieft het mooiste stuk strand dat we hebben zo laten...

Geert Meerman
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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

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

Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl
www.pippeloentje-pluk.nl

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

De Seniorenvereniging Zandvoort

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.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

Uniek in Zandvoort ! 

Drank en Spijslokaal “De Meester”

 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.

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

Zeestraat 26 Zandvoort
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Rob Vos achter de centrale van de reddingsbrigade

‘Meester’ Ton Weber in zijn spijslokaal

Rob Vos sluit na 39 jaar de kas 
van de Reddingsbrigade

Bij De Meester proef je 
de school van vroeger

Op 17 april stopt Rob Vos als penningmeester van de Zand-
voortse 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. 

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.

“Onze enige inkomsten zijn de 
gemeentesubsidie en de con-
tributie. Het is eigenlijk raar 
dat de leden veel werk verzet-
ten 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 eer-
der 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 ou-
ders 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 red-
dingsbrigade. 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 gekre-
gen en die zijn ook allemaal 
bij de Reddingsbrigade ge-
weest. Bijna al onze kennis-
sen hebben wel iets met de 
Reddingsbrigade. Het was en 
is nog altijd ons ding.” 

Hoewel Rob stopt als bestuur-
der zal hij toch nog regelmatig 

stoelen en de antieke petro-
leumstelletjes. Die gebruiken 
we voor de kaasfondue. Nee, 
niet met petroleum. Dat mag 
niet meer en stinkt ook te 
veel. Wij gebruiken lampen-
olie”, aldus Weber. Over zijn 
kaasfondue is Weber lyrisch. 
“Bij ons krijg je het niet uit 
een pak, maar heerlijk vers, 
van de Kaashoek. Trouwens al-
les 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 lo-
kaal. “Ik streef er naar een goe-
de gastheer te zijn. Gasten vin-
den 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.

zijn neus laten zien op beide 
posten. “Ik ben blij te consta-
teren 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. 

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 on-
dernemende broers in Haarlem 
Woodstone Pizza and Wine be-
gonnen. De formule slaat zo 
aan dat ze inmiddels ook za-
ken 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 bad-
minton: “Leuk om te doen.” 

Vrijdag draagt hij met een ge-
rust hart de sleutel van de kas 
over aan Onno Joustra. Rob 
Vos: “Ik ben ervan overtuigd 
dat ik in hem een goede op-
volger 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 evene-
ment Italia a Zandvoort. Daarmee maakt Ver-
stappen 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.”

Voor veel Zandvoorters die 
er voor de eerste keer ko-
men, is het een hernieuwde 
kennismaking met de Wim 
Gertenbachschool, want op 
de placemats prijken afbeel-
dingen van oude klassenfo-
to’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 nieu-
we 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 in-
terieur in elkaar getimmerd. 
Met spullen die voornamelijk 
van Marktplaats komen, zoals 
de houten betimmeringen, de 
grote boekenkast, de tafels en 
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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 repara-
tie 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
....................................................

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.zangstudio-

versteege.com
....................................................

Opslagruimte te huur 
in Zandvoort-Noord 

± 100m2 
Ook in gedeeltes 

van 10m2 mogelijk.
Prijs notk. Bel voor info:

06-47903770 of 5717805

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

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

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 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

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

 Tuincentrum

1-jarige stek zomerplanten
Maar ons advies blijft:

Plant verstandig, denk aan de….

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 
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 Angst & gein op 
Frankenstein

 Sprankelende Franse 
klassieke muziek

Komend weekend speelt de toneelvereniging Wim Hilde-
ring 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’.

Op uitnodiging van stichting Classic Concerts speelt ko-
mende 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.

Weerzinwekkende figuren, 
sinistere verschijningen van 
de nacht en een grimmig kas-
teel zijn de ingrediënten voor 
deze horrorkomedie, geschre-
ven door M. Downing. Baron 
Victor von Frankenstein heeft 
genoeg van zijn huidige ex-
perimenten en begint een 
praktijk in een kasteel in de 
Karpaten. Aan zijn zijde staan 
zijn vrouw, Ygor de gebochel-
de, Frau Kreutz en het monster. 

Het Vivezza Trio doet haar 
naam eer aan door het samen-
stellen van levendige en fanta-
sierijke 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 persoon-
lijke verhaal achter de muziek. 

Het trio begint dit Frans ge-
oriënteerde 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 prach-
tige ‘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’ 

Bijzondere gasten zullen zijn 
praktijk bezoeken om de Baron 
te vragen of hij hen van hun 
vreemde gewoontes af te hel-
pen. 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!

van Pierre-Max Dubois. Hierin 
neemt de componist de luiste-
raar mee in een humoristisch 
verhaal van speeldoosjes tot 
koekoek. 

Na de pauze beginnen ze met 
‘l’Histoire du soldat’. In dit ver-
haal vertelt Igor Stravinski, 
componist met een grote voor-
liefde 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, impressionisti-
sche 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 pro-
gramma, bedraagt € 5 per per-
soon.

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

‘Devotion’ van Donna Corbani

 Ack van Rooyen was subliem

Open dag bij Donna Corbani 

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. 

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.

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 

Voor het eerst in 12 jaar heeft de 
kunstenares zoveel werken bij 
elkaar. Een deel van de collec-
tie was jarenlang verhuurd of 

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-

tentoongesteld in het buiten-
land en is nu weer even terug in 
het atelier. Zij reist graag voor 
inspiratie en exposities. Haar 

ners, dat was duidelijk. 

Ook Stanik was zondag uitste-
kend op dreef. Met snelle solo’s en 
warme intermezzo’s vermaakte 
hij het kritische publiek dat zijn 
spel duidelijk goed kon waarde-
ren. Voeg daarbij het subtiele spel 
van Van Schaik en de weer in top-
vorm 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 tenor-
saxofonist Max Ionata naar 
Zandvoort. Ook naar dat concert 
mag men echt uitkijken!

nieuwste schilderij “Devotion” 
is beïnvloed door een mooie 
rondreis in Bali.

De naamsbekendheid van 
deze succesvolle Amerikaanse/
Zandvoortse kunstenares blijft 
groeien op internationaal ni-
veau. Corbani heeft een perma-
nente 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 samen-
gewerkt met een televisie pro-
gramma en 400 jaar Grolsch. 
Tijdens de open dagen verteld 
zij graag meer over haar laatste 
projecten en kunstwerken.

Eerste steen 
van Ons Huis
De vorige editie van deze ru-
briek 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. 
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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 staatsbe-
zoek in Egypte begonnen. Op 
dat moment maakten wij 
een taxibusrit, juist op weg 
naar diezelfde toeristische 
Hatsjepsoet tempel! 

Er ontstond paniek halver-
wege de rit. Het was stop-
pen en veel bellen door de 
chauffeur. En weer stilstaan 
langs de kant van de weg. Er 
werden mensen opgepikt die 
verschrikte gesprekken aan-
gingen met de chauffeur. Wij 
zaten op de achterbank en za-
gen 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 moes-
ten terug. Een ongeluk, wat 
voor ongeluk? En helemaal: 
waarom konden wij vanwe-
ge 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 slip-
per 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 gesprek-
ken met marktkooplui. Twee 
dagen later was ik jarig 
en werd ik ten huwelijk 
gevraagd. Soms is leven 
pijnlijk schrikken… soms 
champagnekaviaar. 

Column

Aanslagen
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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 uitge-
komen. 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.

Don’t feed
Nicht füttern
Niet voeren

w
w

w
.zandvoort.nl/inw

oner/m
eeuw

en

Gemeente Zandvoort

Voorkom meeuwenoverlast
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Komende dinsdag weer 
gemeenteraadsvergadering

BB & The Soulmates 

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’ ge-
kwalificeerd, die daardoor opnieuw moeten worden bespro-
ken om tot besluitvorming te komen.

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.

Allereerst moet de zendtijd 
van de lokale zendgemach-
tigde, Zandvoortse Omroep 
Organisatie ZFM, opnieuw 
vastgesteld worden. Dat is nor-
maal 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 overge-
maakt. Met dat geld is rekening 
gehouden via de begroting. Dat 
is echter anders dan voorheen. 
Toen moest er via het aantal ge-
zinnen 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 archiefbewaar-
plaats. Het Plan van Aanpak 

Want niet alleen de ‘oude’ soul-
nummers kregen volop de aan-
dacht, ook de wat modernere 
nummers werden vooral door 
de jongere toeschouwers uit 
volle borst meegezongen. 

Een geweldige groep, met een 
uitstekende zanger, speelde 
dus herkenbare muziek die het 

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 raadscommis-
sie. 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 bor-
des op het Raadhuisplein. De 
deuren van het raadhuis gaan 
om 19.30 uur open. De vergade-
ring is in zijn geheel te volgen 
via de gemeentelijke stream en 
ook ZFM zendt de vergadering 
volledig uit.

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.

BB & The Soulmates in café Neuf

Rick Shamier

Pastoor Bart Putter in de Agatha kerk

Pastoor Bart Putter (bijna) 
helemaal thuis in Zandvoort

Cursus Mindfulness bij Pluspunt

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 ge-
vraagd als vaste pastoor in Zandvoort te blijven.

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. 

Zodoende kent hij al een he-
leboel mensen in het dorp. 
Wonen doet hij er nog niet, 
maar dat duurt niet lang meer. 
“De pastorie krijgt op dit mo-
ment een noodzakelijke op-
knapbeurt. 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 ver-
sterken.” Een andere reden dat 
hij zijn tijd goed moet verdelen, 

“Ik moet nog zoveel doen!” 
Wanneer zei jij dit voor het 
laatst? Of dacht je het net voor-
dat 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 bete-
kent ‘opmerkzaamheid’. Het is 
de vaardigheid om in het hier-
en-nu te zijn, zonder oordeel. 
Iedereen kan het leren.

In 6 bijeenkomsten oefen je 
met bewuster ademhalen, het 
richten van de aandacht en ge-

is dat hij ook nog eens les geeft 
aan de priester- en diakenop-
leiding in Vogelenzang en lid 
is van de kerkelijke rechtbank 
van het bisdom Haarlem-
Amsterdam, 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 priester-
opleiding begonnen en in 2004 

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.

In de cursus Mindfulness is er 
aandacht en ruimte om nu stil 
te staan bij zaken die écht be-
langrijk voor je zijn. Opnieuw 
(leren) luisteren naar de sig-
nalen van je lijf, de waarde van 
je gedachten en de taal van je 
hart.

Iedereen is van harte welkom 

werd ik tot priester gewijd. Na 
een deeltijdstudie in Duitsland 
ben ik in 2005 naar Rome ver-
trokken, waar ik mijn studie 
Cananiek Recht heb voortgezet. 
Dat was een mooie en leerza-
me 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 ge-
weldig 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 installatievie-
ring 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.

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 in-
formatie en aanmelding: www.
pluspuntzandvoort.nl



14

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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 ver-
keersbesluit 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.officielebekend-
makingen.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 re-
ceptie. 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 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. 

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
- Brederodestraat 44
Belanghebbenden in de zin van de Algemene Wet Bestuurs-
recht kunnen hun reactie tot en met 1 mei 2015 schriftelijk 
kenbaar maken en richten aan de burgemeester van Zand-
voort, 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-VV-
031.

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 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. 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. 

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

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 april 2015

De onderwerpen van deze vergadering: 

Bespreekstukken
Zendtijdtoewijzing ZFM
Uitbesteden inventarisatiewerkzaamheden archief 1990-
2008
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 wijzi-
gen. U vindt de meest recente agenda en alle informa-
tie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website recht-
streeks 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 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 bouw-
plannen 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-

In aanloop naar Pasen hebben de lezers drie we-
ken lang kunnen puzzelen met de Paaspuzzel 
van De Zandvoortse Courant. Zowel per mail als 
per post stroomden de inzendingen binnen. 

Uitslag Paaspuzzel 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

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 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 ge-
meente Zandvoort kreeg onze 
stichting in 2005 eindelijk een 
bouwvergunning. De ouders 
waren ontzettend blij dat de re-
alisering van hun droom echt in 
zicht kwam, zij gingen ervan uit 
snel te kunnen gaan bouwen. 
Toch heeft de werkelijke realise-
ring nog extra veel van hun door-
zettingsvermogen 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 aan-
nemer 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 woon-
vorm is de kleinschaligheid, alle 
bewoners hebben een klein 
eigen appartement, met een 
aantal gezamenlijk te gebruiken 
ruimtes zoals woonkamer, keu-
ken, 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 tegelijker-
tijd omdat ze op nogal verschil-
lende 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 sa-
men te ondernemen. Anderzijds 
wordt iedereen de mogelijkheid 

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 din-
gen te doen. 

Heel belangrijk is tevens dat het 
complex midden in het centrum 
staat, dicht bij alle voorzienin-
gen en te midden van andere 
Zandvoorters. Dit bevordert de 
integratie van bewoners in de 
maatschappij en maakt het leg-
gen 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
In de zes jaar samen wonen is 
een deel van de bewoners ab-
soluut zelfstandiger geworden. 
De ruimtelijke omgeving van 
de 8sprong heeft daar, naast de 
persoonlijke begeleiding, geluk-
kig heel veel aan bijgedragen. 
De voorzieningen en winkels zijn 
makkelijk en redelijk verkeersluw 
en veilig te bereiken. Ook een 
keertje alleen en zonder begelei-
ding naar de bioscoop is voor een 
enkele bewoner mogelijk gewor-
den. Een bewoner gaat dagelijks 
zelfstandig met de trein naar het 
werk en sommigen gaan zelfs re-
gelmatig 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 profes-
sionele begeleiders die in roos-
ters de dagelijkse (ook ‘s nachts) 
begeleiding verzorgt. Tot begin 
2014 werd deze begeleiding door 
de Hartekamp Groep geleverd. 
Omdat deze zorginstelling ech-

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 overge-
stapt naar deze voor hen nieuwe 
werkgever om zo de voor de jon-
geren erg belangrijke continuï-
teit in de begeleiding te waarbor-
gen. Deze vorm en omvang van 
begeleiding zullen de bewoners 
altijd nodig blijven houden. 

Verder is het vermeldenswaardig 
dat er onlangs een andere ver-
voerder voor 5 jongeren is gecon-
tracteerd. Ook dit hield verband 
met de zo nuttig mogelijke be-
steding van de door de overheid 
via de PGB’s beschikbaar gestelde 
middelen. Daarom is Connexxion 
verruild voor de goedkoper ope-
rerende 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 vereni-
ging 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 vereni-
ging Zorg aan Zee komt voorlopig 
niet in gevaar”, aldus een tevre-
den Evert van der Mije. Na in to-
taal 12 jaar hebben de jongeren 
op zondag 29 maart jongstleden 
het heuglijke feit gevierd dat zij 
inmiddels 6 jaar naar tevreden-
heid in hun appartementencom-
plex ‘de 8sprong’ wonen.

 Steve Brunswijk noemt zichzelf een ‘Brabo neger’

‘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 restau-
rant eb & vloed. Een half uur lang kwamen de leukste grap-
pen 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 probe-
ren. Soms lukt dat totaal niet 
en een andere keer giert het 

publiek van het lachen. 

Zo was een artiest zondag-
avond 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 eigena-
resse Suzanne Jansen zullen 
waarschijnlijk vanaf oktober 
de lachsalvo’s weer door haar 
restaurant rollen!
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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…

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 

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

Hang- en sluitwerk, kluizen, 
veiligheidstrips en advies

www.shslotenservice.nl

Inbraak gehad!! Slot kapot.

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Voor de leukste en
gezelligste bloemen en planten!!

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
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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 interge-
meentelijke 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 raads-
programma eventueel na de kerntakendiscussie in te vullen. Bij het laatste agendapunt, 
inbreng voor kerntakendiscussie, verlieten PvdA en SZ de raadszaal. 

Bij het punt Handreiking re-
kenkamer, over de verkenning 
en handreiking voor de amb-
telijke samenwerking tussen 
Zandvoort en Haarlem werd er 
flink vooruit gelopen op agen-
dapunten 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 ver-
zelfstandiging 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 bij-
lage niet openbaar is en wat het 
nut is van een evaluatie omdat 
het college kennelijk al op an-
dere terreinen bezig was met 
ambtelijke samenwerking met 
Haarlem. 

Verlenging zendtijd ZFM 
De penningmeester van ZFM Ivo 
Bos sprak namens de lokale om-
roep en had een paar prangende 
vragen over de financiën. Want 

Politiek verslag
Commissie Bestuur en Middelen, d.d. 7 april 

voor januari 2015 wordt er niet 
meer gesproken van wooneen-
heden maar van huishoudens, 
wat betekent dat er een tekort 
in de ZFM begroting zou komen 
van 41% omdat er minder huis-
houdens zijn dan wooneenhe-
den. 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 finan-
ciën los te koppelen van het po-
sitief 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 ar-
chief naar het Noord-Hollands 
Archief. Het is regulier werk wat 
door de jaren heen is blijven lig-
gen en nooit is meegenomen in 
de begroting. PvdA en VVD vroe-
gen zich af waarom het uit de 
algemene reserve moet en zien 
het liever bij de begroting terug. 

Brieven inzake  
raads programma
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 persoon-
lijke 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 ver-
zoeken 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 kernta-
kendiscussie 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 financi-
ele positie in relatie met de kern-
takendiscussie, gaf wethouder 
Bluijs een korte en duidelijke uit-
leg. Na de raadsdiscussie moet 
er in ieder geval overeenstem-
ming zijn ontstaan over wat de 
gemeente Zandvoort aanvaard-
bare ratio’s vindt ter bepaling 
van de financiële positie.

“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 heb-
ben mogen koersen. Afgelopen december was het ons 
wederom een kleine maand gegund. Dit keer naar Thai-
land 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 eetstal-
letjes op straat, waarbij we 
de versnaperingen opaten 
uit kleine plastic zakjes, met 
satéprikker in onze hand. Van 
heerlijke, befaamde voet-
massages tot Thaïse knuis-
ten pijniging. Het land van 
nagel- en beautysalons, en 
reinigings- en lichaamsritu-
elen, waarbij de ‘snail facial’ 
als opvallend mag worden 
genoemd. Van ondergaande 
zonbeelden voor postermooi 
fotoformaat tot flatscreen 
tv-schermen die in geen en-
kel 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 zicht-
baar 1e levensbehoefte te 
zijn. Het ding zit bij een ieder 
aan hun handen vastgeplakt. 
In schril contrast met de lief-
lijke altaartjes, met offerga-
ven, als eerbetoon en dank 
aan Boeddha: de ontwaakte, 
degene die volgens de be-
volking een allesomvattend 
inzicht heeft.

We voeren met een ‘private 
shuttleboat’ vanaf de aan-
meerplek voor ons hotel 
in Bangkok, over de Chao 
Phraya River, naar het bedrij-
vige stadshart waar eten ko-
ken 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 zeg-
gen de mooiste tempel van 
Noord-Thailand is. En niets 
is minder waar. Het is alleen 

goud wat er blinkt. Op aanra-
den 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 wa-
teren begevend. Waar de oli-
fanten met verzorgers (ma-
houts) rustig door stapten en 
de banaantjes gretig aftrek 
vonden. Soms een prachtige 
stilstaande pose in een bijna 
mistroostige groene ambi-
ance tegen actieve uitzichten 
als de dieren zich wensten te 
verkoelen door onze emmer 
waterdouchestralen en zich-
zelf daarna een genietend 
modderbad cadeau gaven 
om zich mee te beschermen 
tegen de zon. Ongekend en 
uiterst bijzonder! Het sum-
mum van levensgeluk! De 
natuur in tevreden ornaat.

Volgende week o.a. onze 
dromerige boottocht over 
de Mekong.

Reisverslag - deel 1      door Mandy Schoorl

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. 

De stormbaan met 41 obstakels 
loopt dwars door het Circuit 
Park heen, waardoor er afwis-
selend over asfalt, door grind-

bakken en mul zand wordt ge-
lopen. De omliggende duinen 
zorgen voor pittige klimmetjes. 
De nabijheid van de zee staat 

vaak garant voor frisse en ste-
vige tegenwind.

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 ge-
hele terrein op. Bij het start/fi-
nish terrein op de paddock is er 
muziek, staan er verschillende 
stands en is er een uitgebreide 
keuze aan hapjes en drankjes. 



18

Zandvoorts poetsbedrijf naar de beurs

Jonge Zandvoorters in DRDO

Nieuwe Safety Car op
Circuit Park ZandvoortWaar 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.

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 drie-
tal Thim Koemans, Jorn van der Kuil en Bouke van Steen 
meedoen in de DRDO. Dat is het kampioenschap wat geor-
ganiseerd wordt door de rensportschooleigenaren van de 
DRDA Dillon Koster en Danny van Dongen.

Met de Paasraces startte traditioneel het nieuwe autosport-
seizoen 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, don-
kerblauw en rood. 

Quality Clean Auto Care actief op de komende AutoRAI

De BMW E30 van Thim Koemans van DS-Racing team

De nieuwe BMW Safety Car | Foto: Rob Blank

Ron Swart, eigenaar van Quality 
Clean Auto Care: “We zijn ge-
vraagd door de importeurs om 
de automobielen optisch te 
onderhouden en de stands na 

“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 ver-
baast 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 

De Safety Car wordt tijdens na-
genoeg alle evenementen op 
Circuit Park Zandvoort ingezet 
door de wedstrijdleiding om de 
maximale veiligheid van de deel-
nemers in geval van calamitei-
ten 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 vol-
doende kracht aan boord.

Safety Car voor assistentie
Al in 1911 werd in Amerika onder 
de aanduiding ‘Pace Car’ een pro-
ductieauto gebruikt om assisten-
tie te verlenen tijdens de eerste 

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-

bedrijfsactiviteiten. “Als twee-
jarig 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 au-
tosportliefhebbers is ook Jorn 
geen onbekende. Enkele jaren 

editie van de 500-mijlsrace van 
Indianapolis. In de Formule 1 was 
er pas in 1973 voor het eerst spra-
ke van een ‘Safety Car’. Sindsdien 
is het fenomeen in vrijwel elke 
raceklasse gemeengoed gewor-
den. 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.

shows vaak aan grote schoon-
maak organisaties worden aan-
besteed en je dus niet zomaar 
gevraagd wordt voor dit soort 
grote projecten.” 

Ruim 250.000 bezoekers wor-
den dit jaar verwacht op de 
AutoRAI. “Dit is wel mijn mooi-
ste 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 vesti-
ging 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 zo-
mer een mooi gepoetste auto 
wil hebben.”

Verdediging was 
de Achillespees

In de uitwedstrijd tegen VOS in Amsterdam was de verdedi-
ging de Achillespees voor de Zandvoortse handbaldames van 
ZSC. Diep in de tweede helft moesten zij toezien hoe de thuis-
ploeg een voorsprong van 4 punten nam en deze vasthield tot 
het laatste fluitsignaal. VOS was de betere met 19-15.

Handbal

“Het was heerlijk weer om te 
spelen en we begonnen goed 
aan de wedstrijd. We kwa-
men 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 wis-
ten 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 uitwed-
strijd. Om 14.20 uur zijn de da-
mes van Vriendschap/TOB in 
Amsterdam de tegenstaders.

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 gelegen-
heid 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 kampioen-
schappen heeft weten te be-
halen. 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 vin-
den zijn op Facebook via DS-
Racing.
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van  
alles wat in Zandvoort leeft. 

Adverteerders

Zandvoort loopt drie punten in op EDO

Scholenkampioenschap gewonnen 
door Nicolaasschool 

ZHC herenteam blijft 
meedoen om de titel

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.

De Nicolaasschool is afgelopen dinsdag schoolvoetbal kampi-
oen 2015 geworden. Zowel de meisjes als de jongens eindig-
den als tweede, hetgeen genoeg punten opleverde voor het 
algeheel kampioenschap. De Nicolaasschool volgt de Maria-
school op die vorig jaar de grote beker kreeg overhandigd.

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 (=tijd-
straf), hielden de Zandvoorters het hoofd koel en strafte MHC 
Amstelveen 4 voor hun gedrag af door met 5-2 te winnen op 
Duintjesveld. 

Nicolaasschool op het bordes

‘Kanonskogel’ van Pepijn Paap

Voetbal

Schoolvoetbal Hockey - Heren

Die 1-0 achterstand werkte ei-
genlijk 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 ui-
teraard een duit in het zakje. 
De topscorer van Zandvoort 
zorgde hoogstpersoonlijk 

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 jon-
gens ging die naar het team 
van de Hannie Schaftschool. 

De schoolkampioenschappen 
van Zandvoort worden per 
definitie altijd goed bezocht, 
zo ook het afgelopen toernooi 

De Amstelveners waren dui-
delijk uit op het uitproberen 
van de beide, goed leidende 
Zandvoortse arbiters. Op een 
gegeven moment was de 
maat vol en kreeg de aan-
voerder een gele kaart voor 
het beledigen van een van 
de scheidsrechters. Een rela-
tief milde straf maar wellicht 
had de leidsman niet verstaan 
wat voor tekst er uit zijn mond 
kwam. Zijn teamgenoten trok-
ken zich daaraan op met nog 
twee gele kaarten als gevolg. 
Ondertussen was de score, na 
een 2-0 ruststand, uitgelopen 

voor de 1-4 en 1-5 en dat was 
eigenlijk een zeer geflatteerde 
uitslag. 

Koploper EDO moest afgelo-
pen 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 

op de velden van het gastvrije 
SV Zandvoort. Spreker van 
dienst John Lemmens me-
moreerde 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.

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 boven-
aan 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. 

wedstrijden te gaan. Het kan 
dus nog een spannend slot 
van de competitie worden.

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort thuis tegen RKAVIC 
dat zaterdag met 2-2 gelijk-
speelde 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.

Dat de jongens van de Oranje 
Nas sauschool 1 kampioen zou-
den worden werd al snel duide-
lijk. Met groot gemak wonnen 
ze uiteindelijk alle vijf wed-
strijden. Alleen tegen de Nico-
laasschool was het even span-
nend, die werd slechts met 
2-1 gewonnen. Bij de meisjes 
kwam er een verrassing uit de 
bus. De Duinroosschool maak-
te 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!

Volledige uitslag 
Uitslag schoolvoetbalkampi-
oenschap van Zandvoort 2015:
Meisjes: 1. Duin roos school; 
2. Nico laas school; 3. Hannie 
Schaft school; 4. ONS 1; 5. ONS 
2; 6. Maria school.
Jongens: 1. ONS 1; 2. Nico laas-
school; 3. Duin roosschool; 4. 
Han nie Schaft school; 5. Maria-
school; 6. ONS 2.

De Sportiviteitprijs, aange-
boden 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 ge-
wonnen door Lisa (ONS) 
en bij de jongens door Loet 
(Nicolaasschool). 
Overall schoolkampioen 2015: 
Nicolaasschool.



Programma Koningsdag 
& 5 mei 2015:

Koningsdag

Ochtend:
Taartenwedstrijd
Win jij op Koningsdag één van de 20 heerlijke taarten? Zorg er voor dat heel Zandvoort fees-
telijk 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. Rommel-
markt is toegestaan op de gehele L. Davidsstraat en op de Prinsesseweg. Buiten dit terrein 
wordt geen rommelmarkt toegestaan. 

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 Raadhuis-
plein. Met mede werking 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.

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

Voor de begeleiding van de 

kinderspelen op 27 april zoeken 

we nog enkele vrijwilligers! 

Wil je helpen stuur dan een mail 

naar info@koningsdagzandvoort.nl

Voornaam:  ................................................................................................ Leeftijd: .................
Achternaam:  ...............................................................................................................................Voor alle kinderen in Zandvoort.
Los deze rebus op en lever hem in op Koningsdag tussen 10.00 uur en 10.30 uur bij het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein.Wie weet win jij wel een cadeaubon. Zorg ervoor dat je tijdens de officiële opening om 10.30 uur aanwezig bent. De winnaars worden bekend gemaakt door de Burgemeester.

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.


