
Feestelijke ondertekening Convenant Retail & Horeca 
Zondag 21 juni, 13.30u, Cafe Laurel & Hardy, Haltestraat 46 

Iedereen is welkom!
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Eindvoorstelling
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TC Zandvoort
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Traditionele
vismaaltijd op
Gasthuisplein

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

Toch geen
bungalows op

naaktstrand

‘Het probleem van
“Pop Up Zandvoort”
wordt hiermee in een

keer blootgelegd’

11e jaargang • week 25 • 18 juni 2015

Reddingsbrigade
introduceert
waterscooters

Er staat een bijzonder weekend voor de deur. Nog niet eerder zijn er zoveel evene-
menten georganiseerd in één weekend. Allemaal zijn ze tot stand gekomen in het 
kader van Pop Up Zandvoort. 

De drie evenementen waarop 
het meest gestemd is, hebben 
een geldprijs gekregen ter on-
dersteuning van de organisatie. 
Als eerste kwam uit de bus Movie 
Night on the Beach, van strand-
paviljoen Bad Zuid, goede twee 
werd het breken van het wereld-
record simultaan Haringhappen 
door 7 Zandvoortse haringven-
ters en derde werd het Neon 
Volleybaltoernooi van Fit at the 
Beach.

Vrijdag 19 juni staat de wereld-
record poging haringhappen 
op de agenda. Vanaf 17.30 uur 

Maar liefst 34 evenementen 
worden vrijdag, zaterdag en/of 
zondag georganiseerd. Al deze 
evenementen zijn tot stand ge-
komen doordat ze in dit week-
end vergunningvrij konden wor-
den georganiseerd. 

wordt geprobeerd om met 1500 
personen tegelijk een haring te 
happen. Deelnemen aan deze 
wereldrecordpoging op het 
Raadhuisplein is voor iedereen 
gratis en de organisatie hoopt 
natuurlijk op een geweldige op-
komst, zodat Zandvoort hiermee 
in het Guiness Book of Records 
terecht komt. 

Op zaterdag 20 juni wordt vanaf 
21.00 uur bij strandpaviljoen 
Storm (8) het ‘Glow-in-the-dark’ 
Beachvolleybal georganiseerd. 
Van de overall winnaar, het 
Movie Night on the Beach, kunt 
u drie dagen genieten. Vrijdag 
vanaf 22.00 uur, zaterdag vanaf 
23.30 uur en zondag vanaf 22.00 
uur worden allerlei � lms en do-
cumentaires gedraaid. De locatie 
is op het strand bij strandpavil-
joen Bad Zuid.

Voor deze en alle andere Pop 
Up-evenementen vindt u de lo-
caties, dagen en aanvangstijden 
op de achterpagina van deze 
Zandvoortse Courant.

Het gaat goed met de 
New Wave popbands

Het gaat goed met de pop-
muzikanten bij muziekschool 
New Wave. Niet alleen zijn het 
er veel en zijn ze heel verschil-
lend, ook wordt de muziek 
steeds beter gebracht. Een van 
de grootste talenten die New 
Wave momenteel in huis heeft 
is Bas, die zijn eigen nummers 
schrijft en zichzelf begeleidt 

De talentvolle zanger BasDe samenwerkende Zandvoortse visverkopers gaan voor het wereldrecord haringhappen

op gitaar. In de stijl van een 
middeleeuwse troubadour 
schrijft hij zijn mooie muziek. 
Engelstalig, melodieus en rit-
misch. Komende maandag 
het akoestische gedeelte van 
de slotconcerten van New 
Wave. Om 19.00 uur begint 
het concert dat gratis toegan-
kelijk is.

Ieder jaar heeft de Zandvoortse muziekschool New Wave 
een optreden van de leerlingen in theater De Krocht. Om-
dat het nogal veel leerlingen zijn en omdat de muziek 
nogal divers is, worden er twee concerten georganiseerd. 
Afgelopen maandag speelden de popbands/artiesten 
voor een uitpuilende grote zaal van De Krocht, komende 
maandag volgt daar het tweede, akoestische concert.

Komend weekend staat volledig 
in teken van Pop Up Zandvoort
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Waterstanden

m u s i c  |  f o o d  |  d r i n k s  |  b e a c h  h i d e a w a y

saturday 25-07 10:30 - 22:00

early yoga | sushi bar | OYSTERBAR |  asian fi ngerfood 
whiskey bar | Gin & tonic bar | healthy shakes

shoe-art | massage | and many more...

tickets -incl. free Gin&Tonic- € 10,00 - limited early yoga ticket incl. lunch € 30,00
ajuma - paulus loot boulevard 2 - zuidstrand - zandvoort

www.ajuma.nl/summerfestival

GOSTO
FEIERTAG
FRIDOLIJN

tenfold

phil horneman
(wicked jazz sounds)

dj guzz | mike van loon
roberto davinci

live DJ’s
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72x100 mmEven voorstellen...

ik mijzelf dat ik onze bestaande en nieuwe klanten meer wil 
bieden dan gedenkmonumenten en asbestemmingen. 
Iedereen heeft recht op een waardig afscheid waarin de 
mensen die dit begeleiden openstaan voor eigen inbreng 
en wensen van de nabestaanden. Om dit mogelijk te maken 
heb ik de eerste uitvaartwinkel van Haarlem geopend. Wij 
ontvangen u in een ongedwongen huiskamersfeer. U heeft 
hier de mogelijkheid om alles op het gebied van uitvaarten 
te regelen, te bekijken en te ontdekken. Ik sta samen met 
mijn professionele team altijd voor u klaar.  

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13  www.troupin.nl

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.

tel.: 023 - 532 60 13    www.troupin.nl

85x50 mm 72x50 mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.

tel.: 023 - 532 60 13  www.troupin.nl

Eigenaar van Troupin Natuursteen en 
Troupin Uitvaartzorg. Na vele (nazorg) 
gesprekken met onze klanten besefte

Guy Troupin
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Lieve Jeffrey
Steeds dichtbij, ook al zien we je niet.

Steeds naast ons, ook al ben je ver weg.
Je bent in ons hart.
In onze gedachten.

In ons leven.
Altijd.

Mam, pap, zus en zusjes xxx

Burgerlijke stand
6 JUNI   -  12 JUNI  2015
Overleden:
Elich, geb. van der Valk, Elisabeth Maria, geb. 1927
Maliepaard, geb. Weijgand, Maria Johanna, geb. 1925
Rademaker, Cornelis, geb. 1943
Jegen, Rosalinde Maria Yvonne, geb. 1965
Tomholt, geb. Leliveld, Maria Theresia Bernardine, geb. 
1937
van Putten, geb. Voorwerk, Johanna, geb. 1927
Geboren:
Kylian, zoon van: Derr, Remco Stefan en: van Dam, 
Joyce Wilhelmina Martine

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur mevr. Ds. E. Post uit Amstelveen
RK Parochie St. Agatha 
10.00 uur pastor G.H.W. Zaal
RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor N.C.J. Kerssens
Evangelische Gemeente 
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken 
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl 

Kerkdiensten - a.s. zondag

Max 16o 15o 16o 16o

Min 14o 12o 11o 13o

Zon 70% 55% 65% 70%

Neerslag 65% 25% 65% 35%

Wind w. 3-4 wnw. 3-4 nw. 4 wzw. 3-4

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Zeer koel weekend met 
kleine regenkans

De hardnekkige droogte duurt voort en als 
we het huidige neerslagtekort afzetten tegen 
de reeks met droogste jaren van de afgelopen 
honderd jaar, zitten we bijvoorbeeld al bijna 
in lijn met 1976. Dat jaar (met een absolute 
topzomer) was het droogste jaar uit de nabije 
weerhistorie. 

De kans is groot dat we de droogte uit ’76 niet gaan 
evenaren. Evenmin is de kans groot op een topzomer. 
Boeren snakken om water voor hun akkers en de droog-
te gaat ook wel wat verlicht worden straks.
 De atmosfeer wordt iets meer doorstroomd de ko-
mende dagen. Het honkvaste hogedrukgebied van de 
afgelopen tijd trekt zich iets meer terug op de oceaan en 
dat biedt ruimte voor lagedrukactiviteiten boven Zuid-
Scandinavië. Deze breiden zich wat uit in zuidwestelijke 
richting en geven bewolking. Enkele regenstoringen 
gaan daardoor met name Noord-Nederland schampen 
met wat regen soms.
 Richting donderdag bereikte ons een regenstoring 
met een paar millimeter water. Ook in het weekend is er 
nog een kleine regenkans. Het gaat steeds niet om grote 
hoeveelheden, als ze al komen. Met telkens aanlandige 
windstromen wordt het niet warm in Zandvoort zo vlak 
bij zee gelegen. 
 Op woensdag werd het nog zo’n 20 graden in ons 
gebied, maar in het aankomende weekend ligt de mid-
dagtemperatuur weer rond de koelere 15-16 graden. In 
de nachten koelt het af tot 11 graden.
 Wolken en wat regen bepalen niet alleen het weer-
beeld in Zuid-Kennemerland, want tussendoor is er 
altijd nog ruimte voor opklaringen. De soms felle juni-
zon zal dan ook zeker regelmatig van de partij zijn. We 
krijgen dus beslist hele goede dagdelen cadeau in ons 
deel van West-Nederland. 
 Op middellange termijn verandert er niet bijster 
veel aan het huidige weerbeeld. Aanwijzingen dat er 
een hittegolf aanstaande is zijn er niet. Ook zit een echte 
weersomslag naar onbestendig zomerweer er niet in. 
 Tot nu toe beleven we een hele aardige voorzomer 
en voorlopig blijft dat dus ook zo. Voor de maanden juli 
en augustus wordt ook relatief goed zomerweer ver-
wacht vooralsnog. De hoogzomer wordt verondersteld 
niet te gaan tegenvallen aldus sommige langetermijn-
prognoses. Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto  

 Do.  Vr. Za. Zo. 
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…wordt het een druk week-
end. Naar aanleiding van Pop 
Up Zandvoort worden er rond 
de langste dag van het jaar 
heel veel evenementen geor-
ganiseerd. Koppel daarbij ook 
nog Vaderdag en het feestpak-
ket is compleet. Je moet van 
goede huizen komen om aan 
alle aangeboden feestelijkhe-
den mee te doen. Misschien 
zit er voor vader nog een leuke 
activiteit bij?  

Stel dat mijn vader nog leefde 
dan was er bij alle 20 evene-
menten niet echt één die ik 
hem kon aanbieden. Zelfs ha-
ringhappen was niet aan hem 
besteed. Hoewel zijn hobby 
vissen was, hield hij, net zoals 
ik, absoluut niet van haring. 
Dat vissen deed hij in de vijver 
van de Vijverhut in Plan Noord 
waar wij dichtbij woonden. Als 
ambtenaar van de gemeente 
had hij daar een visvergun-
ning voor en ving hij menig 
karper.  Mijn vader hield ook 
van zingen. Hij zat samen met 
mijn moeder in een koor. Ik  
heb hem eigenlijk nooit  ho-
ren zingen; zelfs niet onder 
de douche. Verder was hij se-
cretaris van een vakbond en 
schreef hij met sierlijke letters 
menig brief. Wij hielpen hem 
met brieven vouwen, in de 
envelop stoppen, postzegels 
nat maken op een sponsje om 
vervolgens op de envelop te 
plakken. Wee je gebeente als je 
het fout deed. Mijn vader was 
een ‘brood-win-papa’. Hij vond 
dat hij recht had op zijn eigen 
stoel als hij thuis kwam en hij 
kreeg van mijn moeder altijd 
het grootste stukje vlees. Zo 
ging dat toen.

De papa’s van nu zijn anders 
ingesteld. Zo heb je pretpa-
pa’s, fiks- en flexpapa’s en niet 
te vergeten zijn er ook nog 
spookpapa’s. Die bemoeien 
zich nauwelijks met hun kin-
deren. Als ik het zo uit de verte 
zie en meemaak bij mijn eigen 
kinderen dan sta ik telkens ver-
steld wat de tegenwoordige 
vaders allemaal in het gezin 
doen. Daarom is Vaderdag 
de dag om hem eens heerlijk 
te verwennen. Een klei-
nigheidje is al genoeg 
of neem hem mee naar 
het dorp. Er is genoeg te 
doen!
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Cartoon - Hans van Pelt

Kerkstraat in de winter 
niet open voor verkeer

Zomerzon van Mike Daane

Niet verlenen vergunning 
frustreert Azzurro-eigenaar

Vismaaltijd was heerlijk

De wens van de meeste ondernemers in de Kerkstraat 
om in de wintermaanden de straat open te stellen voor 
auto’s, zal voorlopig nog niet worden gehonoreerd. Dat 
werd woensdag tijdens de vergadering van de commissie 
Ruimte en Economie duidelijk. De rijrichting van de Grote 
Krocht kan waarschijnlijk wel omgedraaid worden. Alles 
heeft zoals altijd met geld te maken.

Zondag 14 juni presenteerde de Zandvoortse zanger 
Mike Daane zijn nieuwe single Zomerzon. In restaurant 
La Course op circuit van Zandvoort werd het een feeste-
lijke middag. Het was een muzikale dag vol optredens van  
diverse artiesten. 

Vijf luxe strandbungalows hoopte Jack Huijben van  
Azzurro te kunnen plaatsen bij zijn strandpaviljoen op  
het naaktstrand. Nu het college de vergunning op het 
laatste moment niet wil verlenen, komen ze er toch niet. 
Althans, dit jaar.

Beide verzoeken moeten nog 
van een college besluit wor-
den voorzien. Verantwoordelijk 
wethouder Liesbeth Challik 
is ondertussen op eigen titel 
met een onderzoek gestart en 
heeft haar collega’s nog niet in 
kunnen lichten. Vooral de hoge 
kosten die het openstellen van 
de Kerkstraat met zich meebren-
gen, zouden volgens haar advi-
seurs het onmogelijk maken. 
“Er moet eigenlijk om dit te re-
aliseren een volledige herinde-
ling van de straat komen. Het 
gaat helaas niet alleen om het 
trekken van een aantal strepen 
op de stenen. We krijgen te ma-
ken met de aan- en afvoer van 
auto’s, het berijdbaar maken van 
het Kerkplein, er ontstaat moge-
lijk een parkeerprobleem en we 
moeten onderzoeken wat er on-
der de straat ligt. Met dit soort 
zaken is veel geld gemoeid”, zei 
de wethouder in antwoord op 
een aantal vragen van de com-
missieleden. 

Ter voorbereiding van de CD pre-
sentatie heeft Mike samen met 
Studio WEM hard gewerkt aan 
zijn nieuwe single Zomerzon en 
hij hoopt dan ook op een zomer-

“Het college heeft de vergunning 
alsnog geweigerd omdat de Visie 
op Verblijfsaccommodaties door 
een wetswijziging in november 
2014 deels achterhaald is en 
dat belanghebbenden niet in 
de gelegenheid zijn gesteld te 
reageren op de voorgenomen 
ontwikkeling”, zo zei wethouder 
Gerard Kuipers van Toerisme vo-
rige week in de commissieverga-
dering.

Op 13 mei had Kuipers nog aan-
gegeven dat de Visie door de 
raad is aangenomen, dat het 
college hier dan uitvoering aan 
moet geven en dat wanneer een 
aanvraag voldoet aan de crite-
ria, deze verleend wordt. Hij gaf 
destijds aan dat een aanvraag 
voor vijf bungalows al in febru-
ari is ingediend en dat het voor 
de hand lag dat de vergunning 
binnen enkele weken zou wor-
den verleend.

Jack Huijben reageert verbolgen: 
“Mijn punt is dat ik een procedu-
re heb moeten volgen die nooit 
een schijn van kans heeft gehad, 
omdat er elementen in ontbre-
ken die ik niet heb mogen of 
kunnen aanleveren. De gemeen-
te had bij het beoordelen van 
de aanvraag in februari kunnen 
besluiten belanghebbenden ge-

Ruim 230 lekkerbekken hebben 
weer kunnen genieten van de 
Theo Hilbers Vismaaltijd op het 
Gasthuisplein. Een prima kop  
vissoep, een behoorlijke moot  
gebakken verse kabeljauwfi-
let met sauzen en aardappel-

Grote Krocht
De brief van Ondernemers-
vereniging Zandvoort (OVZ), die 
namens de leden in de Grote 
Krocht vroeg om de rijrichting 
van de straat om te draaien, is vol-
gens Challik een stuk eenvoudi-
ger uit te voeren. “Het omdraaien 
zou een simpele ingreep kunnen 
zijn. Wat eigenlijk de grootste 
ingreep zou zijn, is de straal van 
de draaicirkel op de hoek van de 
Hogeweg/Grote Krocht naar be-
neden bijstellen. Het uitgaande 
verkeer zouden we verder moe-
ten bekijken als de bouw van het 
Louis Davids Carré klaar is”, aldus 
Challik. Ook de rijrichting van de 
Oranjestraat zou dan aangepast 
moeten worden, iets dat volgens 
Astrid van der Veld (GBZ) voor de 
bewoners in die straat overlast zal 
bezorgen. Challik heeft ook voor 
dit plan nog geen advies in het 
college gebracht. Het agenda-
punt was in de ogen van voorzit-
ter Jerry Kramer (VVD) dus nog 
niet rijp voor besluitvorming. 

hit. Mike roept iedereen op om te 
stemmen voor de verzoek parade 
op TV Oranje. Ondertussen be-
stormt de vrolijke single momen-
teel diverse download sites. 

durende de aanvraagprocedure 
te betrekken bij de gang van za-
ken. Uiteindelijk is er twee weken 
voor het besluit een openbare 
vergadering gehouden waarin 
belanghebbenden zijn gehoord. 
Hier zijn echter geen inhoude-
lijke bezwaren tegen de aan-
vraag van vijf strandhuisjes naar 
voren gekomen. In ruim 14 we-
ken heeft men mij alle mogelijke 
onderzoeken laten uitvoeren en 
ontwerpen laten indienen. Dan 
is zo’n wending op het laatste 
moment niet  eerlijk te noemen. 
Volgens mij is het college ge-
schrokken van de commotie die 
ontstaan is.” Wethouder Kuipers 
zei tijdens de vergadering vorige 
week wel dat er naar wordt ge-
streefd voor het einde van het 
jaar de Visie te repareren, zodat 
de standbungalows er volgende 
jaar alsnog kunnen komen.

Huijben is een teleurgesteld 
man. “Ik ga nu naar de bezwa-
rencommissie, want ik vind dat 
ik aan alle eisen heb voldaan. 
Ik denk dat ik het recht heb dat 
mijn aanvraag inhoudelijk en 
op zichzelf staand beoordeeld 
wordt en niet onderdeel moet 
zijn van een bredere discussie 
over beleid dat met een meer-
derheid door de raad is aange-
nomen.”

salade en een ijsje toe. Een top 
diner dus, mogelijk gemaakt 
door organisator Erwin Hilbers,  
Jaap Kroon van Kroon Vis, Rob 
Peters van het Wapen van 
Zandvoort en folklorevereniging 
De Wurf.

Dankzij deze mensen was de vismaaltijd weer geweldig
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 
€ 10,- INCL.

VOOR DIESEL EN BENZINE

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

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

Wij leveren alleen kwaliteitsmerken 

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

Raamdecoratie:
gordijnen, vouwgordijnen, vitrage

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

Vloerbedekking:
tapijt, laminaat, parket, vinyl, 

pvc stroken 

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

weekmenu
Vissoep

Lamsbout met gegrilde asperges en la ratte

Huisgemaakte tiramisu

Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

€ 24,50 P.P.

Boulevard Paulus Loot | Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl

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.

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
18 juni t/m 24 juni

KIDNEP (NL) ➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/WOE OM 13.30 U.

DE BOSKAMPI’S ➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/WOE OM 15.30 U.

DE ONTSNAPPING ➔ LAATSTE WEEK!
MA/DI 19.00 & VRIJ/ZA/ZO 21.30 U.

RENDEZ-VOUS
MA/DI 21.30 & VRIJ/ZA/ZO 19.00 U.

LADIES NIGHT:
RENDEZ-VOUS
DO 19.30 U.

FILMCLUB:
LA FAMILLE BELIER
MEISJE IS ZANGTALENT IN DOVE FAMILIE

WO OM 19.30 U.

VERWACHT:
NED. PREMIERE MINIONS ➔ 27 JUNI 13.30 U.

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

Zomerplanten
Bestrijdingsmiddelen

Bemesting

Ons paviljoen 11 Zandvoort

  WEEKAANBIEDING
Surf ‘n Turf  

Kalfsrib-eye en Gamba’s geserveerd met 
mosterdsaus, dagverse groenten en friet

voor maar € 12,95 
Tel: 023 - 571 7580

Evenementenagenda

19-21  Pop Up Weekend - Eén groot evenementenweekend! 
21  Jazz aan Zee - Strandpaviljoen Thalassa, aanvang 

16.00 uur
21  Kennemer Jeugd Orkest - Classic concerts in 

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
23-26  Fiets4daagse - Startpunt Rode Kruis gebouw, 

vanaf 18.30 uur
26-28  Culinair Zandvoort - Lekkerste weekend van 

Zandvoort, Gasthuisplein 
26  Het Zandvoortse Strand - Opening zomerexpositie 

in Zandvoorts Museum, 16.00 uur
26  Museumpodium - Chante Muziekprogramma in 

Zandvoorts Museum, aanvang 20.00 uur
28  Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein, 10.00-

16.00 uur
28  Muziek Op De Zondagmiddag - met Debby Keuken. 

Oosterparkstraat 44, aanvang 16.00 uur
28  10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: 

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

  J U N I     J U N I  
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Buitenspeeldag 

Woensdag 10 juni was het 
Nationale Buitenspeeldag. 
De parkeerplaats bij de Vomar 
en Pluspunt was deze middag 
weer helemaal autovrij en 
ingericht om met allerlei 
spelletjes en evenementen 
kinderen lekker buiten te 
laten spelen. Organisator 
Rens Wit van Pluspunt had 
samen met vrijwilligers veel 
werk verricht om de buiten-
speelplaats met allerlei acti-
viteiten in te richten. Tussen 
13.00 en 16.00 uur konden 
kinderen meedoen aan leuke 
spelletjes en activiteiten. Het 
schminken was een echte 
publiekstrekker, net als het 
sjoelen, het ringwerpen en 
het koekhappen. Naarmate 
de middag vorderde werd het 
steeds drukker op de grote 
parkeerplaats.

Wijnveiling voor 
Jeugdsportfonds 
De Lionsclub Zandvoort be-
staat dit jaar 50 jaar. Om dit 
lustrum luister bij te zetten, 
wordt zaterdag 20 juni een 
grote wijnveiling georga-
niseerd bij strandpaviljoen 
Vooges. Iedereen is welkom, 
de opbrengst van de vei-
ling komt geheel ten goede 
aan het Jeugdsportfonds 
Zandvoort. Wijnhuis Heem-
stede, Kaaps wijnhuis en wijn-
winkel Okhuysen hebben sa-
men 30 wijnen geselecteerd 
die allemaal geveild mogen 
worden. De opbrengst van de 
veiling komt geheel ten goe-
de aan het Jeugdsportfonds 
Zandvoort. Dit fonds maakt 
het mogelijk dat kinderen van 
4 tot 18 jaar uit niet-draag-
krachtige gezinnen kunnen 
gaan sporten bij een vereni-
ging. Het Jeugdsportfonds 
betaalt de contributie en de 

Rubriek

benodigde sportattributen 
tot een bedrag van € 225 per 
kind per jaar/seizoen. Jaarlijks 
worden circa 70 kinderen in 
Zandvoort aan het sporten 
geholpen. 

Ko�  e-In
Naar aanleiding van het 
krantenartikel over de wens 
voor een extra koffie-In in 
het centrum, kregen wij 
een reactie van mevrouw H. 
Huygens-van der Meij. Zij 
vroeg waarom men op zoek 
wil naar een nieuwe locatie in 
het centrum. “Wij hebben al 
jaren een ko�  e-In, in de hal 
van de Agatha kerk. Iedere 
woensdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur wordt iedereen 
welkom geheten door zeer 
lieve gastvrouwen. Twee kop-
jes ko�  e  en een koekje voor 
€1. Kom gerust eens langs, u 
bent welkom”, schreef ze.

Fiets4daagse 
Vanaf komende dinsdag 
kunt u op uw stalen ros 
weer deelnemen aan di-
verse afstanden die de me-
dewerkers van de stichting 
Zandvoortse4daagse voor 
de 13e keer hebben uitge-
zet. Iedereen kan meedoen 
maar er is één restrictie: kin-
deren onder de 10 jaar moe-
ten worden begeleid door 
een volwassene. Deelname 
kost € 7,50. Kaarten zijn te 
koop bij Bruna Balkenende 
en Versteege Wielersport. 
Tussen 18.30 en 19.00 uur 
kan er worden gestart bij 
het Rode Kruisgebouw aan 
de Nic.  Beetslaan. Tijdens de 
Fiets4daagse worden er ook 
weer lootjes à € 0,50 verkocht 
voor de loterij, met leuke prij-
zen waaronder als eerste prijs 
(uiteraard) een � ets! 

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: 

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

(Ex)kankerpatiënten werden verwend
Vrijdagochtend 12 juni zaten 35 Zandvoorters aan de 
mooi gedekte tafels van Pluspunt met voor hun een kopje 
ko�  e met een heerlijk gebakje, gesponsord door Annet 
Westerburger. Iedere deelnemer had een indeling 
ontvangen om zich deze dag  te laten verwennen door 
enthousiaste docenten en gastvrouwen/heren die zich 
belangeloos inzetten. 

door Nel Kerkman

Deze verwendag is ontstaan 
uit de Toon Hermans groep, 
die maandelijks bijeenkomt in 
Pluspunt en is bedoeld voor 
mensen die te maken hebben 
met kanker. Tijdens de bijeen-
komsten worden ervaringen 
uitgewisseld over alles rond 
deze ingrijpende ziekte en wordt 
men begeleid door een oncolo-
gie verpleegkundige. Deze ver-
wendag is een afsluiting van het 

seizoen. In september gaan de 
bijeenkomsten weer verder.

Coördinator Jolanda Meier had 
een perfecte indeling gemaakt. 
Zo konden de deelnemers  hun 
voeten, handen en schouders 
laten masseren door Liebeth de 
Wit en Nadine Schoonenbeek, 
een gezichtsbehandeling krijgen 
van Jamie Beekelaar, bij Yvette 
Logmans kon men terecht voor 
pedicure en een behandeling 
voetre� exie door Albert Gelder, 

Onder andere werden de nagels verwend   | Foto: Jolanda Meier

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Geen drie maar twee Zandvoortse projecten

In de Zandvoortse Courant week 24 stond een artikel met als kop ‘Eneco fonds voor drie Zandvoortse 
projecten’. Een mooi eindresultaat voor deze projecten die van Eneco, met hun initiatief, in de prijzen vielen. 
 Alleen zijn het geen drie maar twee Zandvoortse projecten die zich inschreven bij het Luchterduinenfonds. 
Waarvan Stichting Juttersgeluk het enige niet Zandvoortse initiatief is met de Haarlemse initiatiefnemer 
Suzanne Klaassen wonende te Haarlem. Kennelijk wordt haar Stichting Juttersgeluk verwart met Stichting 
Juttersmu-ZEE-um waarbij geen enkele relatie mee is. Het zijn twee afzonderlijke Stichtingen. 
 Ook het Juttersmu-ZEE-um had van Eneco een brief ontvangen om een initiatief in te sturen om zo mee 
te dingen in het Luchterduinenfonds. Echter kunnen wij ons als Stichting niet vinden in het plaatsen van 
windmolens dichtbij de kust en daarom is er besloten, ondanks het aantrekkelijke geldbedrag, principieel 
niet mee te doen aan deze wedstrijd. 

Gerard Versteege voorzitter Juttersmu-ZEE-um 

de haren werden vakkundig ge-
kapt door Feikje van Nimwegen, 
er was een heerlijke Healing 
touch door Jack Kapteijn, 
Wietzke van Oene en Wendela 
de Haan. Jolanda Meier gaf 
een workshop bloemschikken 
en Mona Meier-Adegeest een 
workshop creatief met verf. De 
heren konden onder leiding van 
Lex de Goede gaan biljarten.  Bij 
de twee nagelstylisten Melanie 
Reuvers en Nury van den Berg 
,die onverwachts invielen, kon 
men onbeperkt aanschuiven. 
De lekkere belegde broodjes bij 
de lunch werden verzorgd door 
Sheila’s Brunch Borrel en fruit en 
sap door AH. Bij al dit heerlijks 
werd onderling de ervaringen 
uitgewisseld en nieuwe contac-
ten gelegd. 

Na afloop bedankte Nathalie 
Lindeboom de docenten, onder-
nemers en vrijwilligers voor hun 
belangeloze inzet, zij ontvingen 
van Bloemenhuis Bluijs in Noord 
mooie hortensia’s. Als verrassing 
kregen de deelnemers nog een 
verwentasje mee naar huis, met 
enkele leuke attenties aangebo-
den door Zandvoort Apotheek, 
De Tuinen, Zandvoorts Museum 
en de Zeemeermin. Al met al was 
het weer een fantastische dag, ie-
dereen ging verwend en met een 
gelukzalig gevoel huiswaarts. 
Deze dag kon niet meer stuk. 

ZANDVOORT SCHOON!? en apart inzamelen plastic verpakkingsmateriaal

Gemeente Zandvoort

Bent u ook zo verbaasd over de hoeveelheid plastic afval die uw huishouden 
wekelijks produceert? Apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal 
blijft een groot succes. Er gaat minder afval naar de dure verbranding en 
meer afval wordt gebruikt als basis voor nieuwe producten. Goed voor het 
milieu en uw portemonnee.  

Verspreid over de gemeente komen op steeds meer locaties afvalbakken 
waar u plastic verpakkingsmateriaal in kunt deponeren. Speciale zakken, 
waarin het plastic kan worden verzameld, zijn gratis verkrijgbaar bij het 
gemeentehuis de Remise in Zandvoort Noord. 
Voor meer informatie: www.zandvoort.nl onder de rubriek afvalinzameling.
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Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Kijk eens om je heen...
Tijd voor bloemen en planten!

Eric biedt zich aan  
als ‘mantelzorger’ 
voor klusjes  
in en om huis.  
Ook als een  
luisterend oor!  

Geïnteresseerd?  
Bel 06 - 55 71 41 95  
(na 17.00 uur) of kijk 
op www.ericzorgt.nl

Theorie halen? 
AutoTheorieCursus

 Theoriecursus B € 99
8 uren incl. lesmateriaal

Datum: maandag 22 en dinsdag 23 juni
 18.00-22.00 uur

Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord / 

Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
info paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22907950
info@paulvanderoord.nl

06-22960595 
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

Vraagprijs: € 419.000,= k.k. 

Vraagprijs: € 259.000,= k.k. 

Vraagprijs: € 272.500,= k.k. 

Vraagprijs: € 469.000,= k.k. 

Scherpe koopsom: € 250.000,= k.k. Inclusief parkeerplaats

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

Haarlemmerstraat 7A 
• Zeer royale split-level gezinswoning  

v.v. 6 slaapkamers en 2 badkamers;
• Hier geniet u de gehele dag van de zon: heerlijk  

zonnige en beschutte voortuin, ruim terras   
grenzend aan de keuken en nog 2 extra  balkons!

• Prima geschikt voor praktijk of kantoor aan huis;
• Aantrekkelijk gelegen t.o.v. centrum, strand, duinen 

en openbaar vervoer;
• Woonoppervlakte ca: 184 m2; perceel ca. 170 m2. 

Koninginneweg 22  
• Bijzonder charmante woning met  

3 slaapkamers én eigen parkeerplek;
• Koop nu deze woning en profiteer van de  

huidige NHG condities;
• Verlichting wordt deels via smartphone aan  

te sturen;
• Aantrekkelijk gelegen nabij het centrum,  

duinen en strand;
• Woonoppervlakte: ca. 80 m2, perceel: 116 m2.

Dr. J.G. Mezgerstraat 100  
• Sfeervolle woning in goede staat van  

onderhoud; 
• Mogelijkheid tot 3 slaapkamers;
• Aantrekkelijke ligging direct achter  

de boulevard;
• Heerlijk ruime en zonnige tuin;
• Woonoppervlakte: ca. 95 m2.

Sara Roosstraat 15  
• Ruime halfvrijstaande villa met  

4 slaapkamers;
• Gelegen in kindvriendelijke wijk;
• Royale living met moderne open keuken en  

bijkeuken;
• Fijne achtertuin met veranda en zonneplateaus;
• Woonoppervlakte 172 m2;
• Perceelgrootte 289 m2.

Sara Roosstraat 44 
• Kijkmoment vrijdag 19 juni a.s.  

om 14:00 uur;
• Open huis zaterdag 20 juni a.s.  

van 12:00 - 14:00 uur;
• Top hoekmaisonnette met balkon op het zuiden;
• Zo te betrekken, 3 slaapkamers mogelijk;
•  Woonoppervlakte ca. 105 m².

Gemiddelde Funda 
klanten beoordeling 

een 9,0!  (Bron: Funda)

LAATSTE KANS op een gunstige NHG Hypotheek!

Koop nu een woning voor maximaal NHG grens van € 250.000,= en 
profiteer van de gunstig lage rentetarieven.  

De hypotheekofferte moet uiterlijk dinsdag 30 juni getekend zijn. 
Vanaf 1 juli wordt de maximale koopsom verlaagd naar  

€ 231.123,= k.k. Meer info? Neem contact op met ons kantoor!

KIJKMOMENT VRIJDAG A.S. OM 16:00 UUR!

PROFITEER NU VAN DE HUIDIGE NHG-CONDITIES!

NIEUW IN DE VERKOOP!

KIJKMOMENT VRIJDAG A.S. OM 14:00 UUR!

PROFITEER NU VAN DE HUIDIGE NHG-CONDITIES!
OPEN HUIS !
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Eindspel van Het Nest 
heeft meerdere lagen

Het was feest bij SKiP!

Afgelopen zaterdag lieten leerlingen van theaterschool 
Het Nest hun eindvoorstelling zien aan familie en vrien-
den. Het stuk heette ‘Het Eindspel’ en viel op door een 
mooie gelaagdheid.

Ter ere van het 25-jarig jubileum van SKiP werd afgelopen 
zaterdag een peuterkermis georganiseerd. Het was een 
bijzonder zomerfeest op de grasvelden tussen de woon-
wijken in de Burgemeester Nawijnlaan. Dat mag gezegd 
worden.

Deze zat vooral in het verhaal. 
Dat ging over hoe de wereld er
uit zou zien als er geen volwas
senen zouden zijn. Systemen en  
hokjespatronen kwamen in 
het spel goed tot uitdrukking. 
Zelfs de afwijking binnen een 
bepaalde orde werd afgestraft, 
maar waar het uiteindelijk op 
uitdraaide was dat wij allemaal 
mensen zijn en dat lieten de 
circa 30 kinderen van de thea
terschool, variërend in leeftijd 

tekst en foto Mandy Schoorl

Relinde Adegeest, directrice van 
SKiP, kon ik even strikken voor 
een eerste sfeerimpressie. “Het 
is pas vier uur en nu al een enorm 
gezellige, geslaagde middag”, 
laat zij weten terwijl de kermis 
nog tot vijf uur open is. 

van 7 tot 15, heel duidelijk naar 
voren komen.

In het verhaal streden drie dor
pen om de winst in ‘Het Eindspel’. 
De jury wilde wel een winnaar 
hebben die dat deed volgens de 
regels van de jury. Als je het goed 
deed, werd je gekloond. Daar zat 
ook de gelaagdheid van het stuk, 
die volgens de schrijvers sterk 
overeenkomt met de dagelijkse 
werkelijkheid. 

Kinderen rennen enthousiast 
met rode blossen op de wan
gen, in de kartonnen botsauto’s 
om zich heen hangend, over 
het parcours. Dit terwijl de al
lerkleinsten zichtbaar lachend 
heen en weer schommelen in de 
Sea Swing. Niet alleen ‘SKiP kin

De quizmaster liet zich tussendoor graag bijpoederen

Ballen gooien tijdens de peuterkermis

Oprichter van de theaterschool 
is Zakaria El Bouzerute, die  
sinds 2012 de acteerlessen 
overlaat aan zijn vrouw Esther 
en Maurice Wiedenhof. Maurice  
en Esther hebben samen het 
script van ‘Het Eindspel’ bedacht 
en geschreven. “Ik heb het ver
haal gebaseerd op ‘The Hunger’. 
Wat zo bijzonder was aan ‘Het 
Eindspel’, was de arenavorm 
waardoor het publiek onder
deel van het stuk werd”, vertel
de Maurice na de voorstelling. 
Het publiek kreeg een rode en 
groene vlag die konden worden 
gebruikt om te stemmen tijdens 
het gedeelte waar een presenta
tor in voorkwam.

Esther was na afloop zeer opge
togen: “Het is ongelooflijk om te 
zien hoe sommige kinderen zich 
hebben ontwikkeld. Een aantal 
leerlingen zit er al vanaf 2011 
bij”, zei de docente na de eerste 
voorstelling. 

In het nieuwe seizoen, na de  
zomer, zal Theaterschool Het 
Nest de lessen toespitsen op  
de voorkeuren. De school maakt 
gebruik van ruimtes die zij hu
ren in ‘De Blauwe Tram’. Maar  
eerst vindt er nog de theater
week plaats bij Beach Club 
Tien, in de eerste week van de  
zomervakantie. 

deren’ uit heel Zandvoort, maar 
ook daarbuiten, bezochten de 
peuterkermis goed. En hoewel 
de zon het liet afweten, speelden 
de weergoden goed mee: winde
rig maar dankbaar droog weer. 

Een speciale dank gaat uit naar 
omwonenden die positief had
den ingestemd met de locatie. 
Adegeest geeft aan trots op haar 
collega’s te zijn met wie zij niet 
alleen heerlijk samenwerkt, maar 
met wie zij ook de organisatie 
van het evenement op zich heeft 
genomen. Met de welkome hulp 
van sommige ouders en leidsters, 
die allen hun vrije dag met liefde 
hadden opgeofferd, is de mid
dag super verlopen. Een trotse 
oma vertelt: “Mijn kleinkinderen 
Daley en Livia hebben genoten 
van al het leuks en lekkers op de 
peuterkermis van Pippeloentje/
Pluk! En natuurlijk genoot oma 
mee van de blijde gezichtjes! Het 
was echt feest!” 

Al met al een kroonfeestje op  
25 jaar dynamisch, levendig en 
bovenal plezier makend werk!

Auto strandt op fietspad

Overlast bij strandtent

Een vrouw is zondagnacht ge
wond geraakt bij een verkeers
ongeval op de Zeeweg. Rond 
half twaalf reed de bestuurster, 
die vier passagiers aan boord 
had, vanuit Bloemen daal aan 
Zee richting Over veen toen ze 
van de weg afschoot. Via de lin
ker berm kwam de auto uitein
delijk aan de rechterkant op het 
fietspad tot stilstand. Een passa

Vrijdagmiddag zijn twee Amster
dammers van 17 jaar  aangehou
den vanwege openbare ordever
storing bij een strandpaviljoen. 
Toen na een melding de politie ter 
plaatse kwam, rende een groep 
jongeren snel weg richting de 

gier is met verwondingen naar 
het ziekenhuis overgebracht, de 
bestuurster moest mee naar het 
politiebureau voor een adem
analyse. De Zeeweg richting 
Overveen was tijdelijk gestremd 
voor het verkeer, waardoor er 
fikse vertraging ontstond voor 
alle strandfeestgangers die vanaf 
Bloemendaal aan zee naar huis 
gingen.

boulevard. Agenten wisten daar 
een jongeman staande te houden 
en niet veel later werd een tweede 
verdachte aangehouden. Hij had 
zich verstopt onder een tractor 
van de strandpachter, waar hij 
simpel kon worden aangehouden. 

Politieberichten

Foto: Michel van Bergen

Pop Up Zandvoort 
Weekend 

bijna van start!   

Komende vrijdag zal het Pop Up Zandvoort  

Weekend van start gaan. Iedereen kan dan  

genieten van een bomvol programma  

met te gekke evenementen!  

Weet jij al welke evenementen je allemaal  

gaat bezoeken? Bekijk het handige  

overzicht via www.popupzandvoort.nl. 

Er wordt heerlijk weer verwacht met 

17 graden en een zonnetje.   

Wij wensen iedereen alvast heel veel plezier.  

Op naar 3 fantastische dagen! 

www.popupzandvoort.nl 
www.facebook.com/popupzandvoort 

@popupzandvoort
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BEDRIJVENGIDS pagina

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

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

Heerlijk verse kip van het spit, kipsaté, 
broodjes kip, kip snacks, kortom:

Bezorgen op bestelling, bij BBQ, feesten en partijen!
Meer info, bel ons gerust.

Passage 18
(Burg. Engelbertsstraat)

Zandvoort 
Tel. 023-822 0393

Kip it spimpel!

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

Wouter Kiers Quintet
ZONDAG 21 JUNI: 16:00 - 19:00 UUR!

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

Jazz & meer!
bij Thalassa vers aan zee

Wouter Kiers
tenorsax
Kajan Witmer
piano
Hans RuigroK
Basgitaar
Maarten Kruiswijk
drums
Daniël Patriasz
percussie

De saxofoon is zonder meer een van de meest populaire blaasinstrumenten in 
de jazz, blues, rock en lichte muziek. In Nederland kennen we vele prominente 
saxofonisten maar weinigen presenteren zich zo breed als Wouter Kiers.

SPELREGELS WERELDRECORDPOGING HARINGHAPPEN 
19 JUNI RAADHUISPLEIN ZANDVOORT

DE 5 SPELREGELS:
1 Deelname is gratis! Voor iedereen is er 1 haring beschikbaar! Wij hopen op 1500 happers!

2 Vanaf 17:30 uur zal het hap-terrein gedoseerd worden opengesteld (zodat de notaris goed 
kan tellen) waarna u wordt verteld bij welke van de 5 haringkarren u uw haring kunt op 
halen. Alle haringen zijn gelijk en van dezelfde leverancier. 

3 De allerbelangrijkste regel: wanneer u eenmaal het hap-terrein op bent kunt u er niet  
meer vanaf. Dit is om de telling zuiver te houden. Houd uw plasje dus heel even op  
of onderdruk uw hongergevoel voor een frituurtje……..het duurt maar een half uurtje. 
Slecht ter been? U kunt gebruik blijven maken van de bankjes op het Raadhuisplein. 

4 Wij werken met een groot aantal vrijwilligers. Wij hopen dat u hun aanwijzingen te allen 
tijde opvolgt en hen respecteert. 

5 Op en rond het Raadhuisplein zullen meer dan genoeg afvalbakken zijn. 
 Wilt u zo vriendelijk zijn om na afloop uw haringbakje daar in te werpen. 

De Zandvoortse visventers hebben er ongelooflijk veel zin in.
U hopelijk ook. Dit wordt een unieke happening!



´t Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein bestaat maar 
liefst 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er het hele jaar van 

alles te beleven. Brigitte en Rob, de huidige 
eigenaren, willen maar één ding: ´t Wapen ouderwets laten 

bruisen als gezellige bruine kroeg en als smaakvol restaurant. 

Steeds meer 
vaste klanten! 

In het jaar dat ´t Wapen van Zandvoort haar 125 jarig bestaan 
viert, is het opvallend dat er steeds meer vaste klanten komen. 
Zoals Hans en Alie Daudeij. Als het zonnetje maar even schijnt 
zitten ze op het terras. “We vinden het hier heel gezellig. Er 
hangt een gemoedelijke sfeer. Bri en Rob zijn geweldig aardi-
ge mensen die heel erg hun best doen om het gezellig voor 
iedereen te maken. Behalve lekkere biertjes drinken kun je er 
ook heerlijk eten voor een redelijke prijs.” 

Marcel Arends en zijn vriendin Karin Engels zijn inmiddels ook 
vaste klanten. Ook zij roemen de gezelligheid, de sfeer en de 
authentieke inrichting van de kroeg alsmede de kookkunst 
van Brigitte. Wat eten betreft: Marcel Arends kent de keuken 
van ´t Wapen inmiddels van binnen en van buiten sinds hij vo-
rige week het eetfestijn Look who´s cooking organiseerde voor 
een goed doel in Kenia. “Wij hadden op het menu ook enkele 
Afrikaanse gerechten staan, waaronder sprinkhanen. Het was 
leuk om te zien dat iedereen ze toch wel wilde proeven. En 
ze vonden het lekker ook. Dus Bri, ze kunnen zo op de kaart”, 
lacht Marcel. 

Freny Kirindongo is ook heel blij met ́ t Wapen. “Ik ben sinds een 
paar jaar weduwe. Alleen uitgaan durfde ik niet, tot ik een keer in 
´t Wapen kwam. Hier voel ik me veilig en dus is mijn leven weer 
een stuk plezieriger geworden.” Ook dorpsomroeper Gerard 
Kuijper is een vaste klant: “Wat ik zo leuk vind is dat de vroe-
gere stamgasten ook weer terugkomen. Als biljarter heb ik me 
ook aangesloten bij het eigen biljartteam van ´t Wapen. Vorig 
jaar heb ik het biljarttoernooi van ´t Wapen zelfs gewonnen.” 
Biljarten bij het team van ́ t Wapen doet ook Guus van der Mije: 
“Ik heb het op latere leeftijd geleerd. Hartstikke leuk. Positief 
van ‘t Wapen is natuurlijk ook het heerlijke zonnige terras. Een 
betere plek is er niet.” 

Speciaal bieren
Komende weekend bruist ´t Wapen ook weer . Zondag wordt 
er het Midzomer Speciaalbier Festival gehouden, waarbij men 
verschillende speciaalbieren kan proeven. Bijzonder daarbij is 
dat ́ t Wapen vanwege het 125-jarig bestaan een eigen speciaal 
bier heeft laten brouwen bij Klein Duimpje in Hillegom. Echt een 
aanrader! Tijdens het Speciaalbierfestival kun je voor € 12,50 
een voordeelkaart kopen, waarvoor je drie speciaalbieren krijgt 
alsmede een broodje (vers gebraden) speenvarken. Een leuk 
Vaderdagcadeau! Een dag eerder is er bij ´t Wapen het door 
On Air-Events georganiseerde evenement Live behind the bar, 
met live muziek. 

Er is regelmatig live 
muziek in ´t Wapen, 
zoals afgelopen zondag 
met Johan van Staa 
& Michael Knubbe

´t Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein bestaat maar 

De Bibliotheek Zandvoort | Louis Davidscarré 1 | Zandvoort

Haal je leespaspoort 
op in de Bibliotheek 
en je verveelt je 
geen moment in 
de vakantie!

Leespaspoort voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
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De Gouden Haan voor de lekkerste kip

Dubbelfeest in Amsterdam Beach Hotel

Liefhebbers van vers gegrilde kip opgelet, er is een nieuw 
kiprestaurant in Zandvoort. In de Passage 18, langs de 
Brug. Engelbertsstraat, zijn Gina en John kiprestaurant de 
Gouden Haan gestart.

Het Amsterdam Beach Hotel, met het restaurant eb & vloed, bestond afgelopen zater-
dag alweer 2 jaar. Tevens vierde de eigenaresse, Suzanne Jansen, haar verjaardag en dus 
was het tijd voor een feestje. Feestje? Zeg maar feest!

Ondernemers Gina en John za-
gen kansen voor een kiprestau-
rant in Zandvoort en trokken de 
stoute schoenen aan. Tijdens de 
Voorjaarsmarkt presenteerden zij 

Want niemand minder dan  
Ruud Jansen was uitgenodigd 
om met zijn band de feest-
vreugde op een hoog niveau 

hun ‘Gouden Haan’, een speciali-
teiten restaurant met kip en kip-
producten, en de Zandvoorters 
waren dolenthousiast. Naast de 
gegrilde kip kunnen de gasten 

te brengen en zoals altijd was  
hem dat wel toevertrouwd. 
Vooral de ‘oude’ hits werden 
weer uit volle borst door de ver-

John en Gina voor de Gouden Haan 

Ruud Jansen Band in restaurant eb & vloed

terecht voor onder andere kip-
saté, kipvleugeltjes, broodjes 
kip en wraps met kip en groen-
ten gevuld. Als het kip moet zijn, 
bent u bij de Gouden Haan dus 
aan het goede adres. Er zijn circa 
20 zitplaatsen maar u kunt uw 
bestelling ook meenemen.  

“Wij serveren een goede kip, die 
zeker niet in het segment van 
de ‘plofkip’ thuis hoort. Kwaliteit 
willen wij”, zegt Gina terwijl John 
een gegrild kippetje laat proe-
ven. Het moet gezegd, super 
kwaliteit, super smaak en super 
gaar. Een volle ‘kipknipkaart’ 
geeft na tien knipjes recht op 
een gratis gegrilde kip met saus 
ter waarde van € 8,50.

De Gouden Haan is dagelijks  
geopend tussen 12.00 en 22.00 
uur. Voor telefonische bestelling 
belt u 023-822 0393.

jaardagsgasten meegezongen. 
Wat een swingende verjaardag 
daar in het Amsterdam Beach 
Hotel! 



BANDENSERVICE

 023-5730962

Wij zijn met vakantie
tot 22-06-2015 

 • Banden (winter/zomer/all-weather)
 • De- en monteren
 • Balanceren
 • Reparaties
 • Accu’s
 • Opslag banden
 • Reinigen wielen
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RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen. Heeft u 
een goede o� erte?
Bel dan eerst ons

nog even!
Tel. 06-84772750

....................................................
PC-problemen?

Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van

een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf

nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.

www.rep-it.nl
Met garantie.

....................................................
KRUA SURIN

Thaifood restaurant
Passage 12

023-5746604 /
06-30681325

Elke week
ander weekmenu

voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling

€ 10,- korting
....................................................

Een auto kopen
of verkopen!

Kijk op
autoverkoper.nu

voor meer informatie
of bel met

Patrick van Kessel
06-55383624.

Ook voor reparaties
en autocleaning

Voor een pedicure 
behandeling waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die 

gespecialiseerd is in 
het verwijderen

van pijnlijke likdoorns, 
eeltpitten en/of in-
gegroeide nagels 

gaat u naar
Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage
 en / of Reiki behan-
delingen. Pro-voet 
lid.16 jaar ervaring. 
Tel. 06-46098919. 
www.pedicure-

zandvoort.nl
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754
....................................................

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!

Direct resultaat al na
de 1e behandeling

(20-30 min.) met
onze cryo 21!

Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50

Info en/of afspraak bij
Slender You Zandvoort

Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. (in Zandvoort)

Voor alle bouw- en 
renovatie in en rond 

het huis! Schilderwerk, 
stucadoren, timmerwerk, 
badkamers en keukens.

Poolse kwaliteit! 
Voorjaarsactie: € 19,50 p/u

Ook voor schoonmaak-
werk bij u thuis. 

€ 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa

Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.

Tevens reparatie
straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

....................................................
Pedicure Salon Henny

Gespecialiseerd in
ingegroeide nagels,

nagelcorrectie, voetmas-
sage, pijnlijke likdoorns/
eeltpitten, anti-schimmel

behandeling.
Komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 23.

Tel. 06-50203097
of 023-5734944

....................................................
Opslagruimte te huur 

aangeboden in 
Zandvoort-Noord voor 

uw inboedel en/of andere 
materialen. Totale opp. 
100 m2 maar kan ook 

in gedeeltes van 10 m2. 
Voor info kunt u bellen 

naar 06-47903770.

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl
....................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

....................................................
Rijschool Barry Paap

Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

....................................................
Zingend uit je dak!

Durf te zingen! Het leven
krijgt dan meer kleur. 

Kosten: 45 euro per les,
onder 21 wordt het

27,95 euro (45 min). Bij
vijf of tien afgesproken 

lessen � kse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudio-

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

Behang- en schil-
dersbedrijf

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, witen
schilderswerkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl

Zandkorrels Kerkpleinconcert met
Kennemer Jeugd Orkest

Komende zondag is het Kennemer Jeugd Or-
kest (KJO) te gast bij het Kerkpleinconcert van 
de stichting Classic Concerts. Het orkest is 
in 1995 ontstaan door het samengaan van 
de jeugdorkesten van de Haarlemse en de 
Bloemendaalse muziekscholen en bestaat nu 
dus 20 jaar. 

In het orkest spelen jonge 
mensen van 14 tot 25 jaar. 
Zij krijgen les bij een van de 
muziekscholen in de regio 
of van privé docenten. Het 
KJO vervult een brugfunc-
tie tussen de orkesten en 
ensembles van de muziek-
scholen en de amateur- en 
studenten orkesten.

In 2007 werd door het KJO 
deelgenomen aan het 
Europees Muziekfestival 
voor de Jeugd in Neerpelt 
waar het orkest een eerste 
prijs cum laude behaalde. 
Daarnaast werkt het KJO 
mee aan diverse projec-
ten, zoals de 4 mei-viering, 
een Cd-opname waar 
klassieke muziek bij no-
dig is en de viering van 

Alkmaars Ontzet. Om het 
niveau hoog te houden, 
zijn er naast de wekelijkse 
repetities met het hele 
orkest, groepsrepetities 
per sectie en een jaarlijks 
repetitieweekend. Het 
Kennemer Jeugd Orkest 
geeft ieder jaar een concert 
met een finalist van het 
Prinses Christina Concours 
als solist. Dit jaar speelt 
oud-KJO lid Mirna Ackers 
mee. 

Zondag wordt er werk 
van Benoit, Andriessen en 
Rimsky-Kozakov gespeeld. 
Het concert begint om 
15.00 uur en de deur van 
de kerk gaat om 14.30 uur 
open. De entree, plus pro-
gramma, bedraagt € 5.

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
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Heeft het aan de naam ‘In the 
Cloud’ gelegen, dat er nu juist 
afgelopen weekend bewolking 
was? Maar het mocht de pret 
niet drukken, want muzieklief-
hebbers konden hun lol op. 
Toch mogen we zeggen dat 
we de eerste mooie dagen al 
hebben gehad dit jaar. En vaak 
ook in het weekend, opvallend 
genoeg. 

We beginnen voorzichtig wat 
uitgebreider in de tuin te rom-
melen. De frisse maaltijdsalades 
staan weer op de menukaar-
ten. Een camping in Frankrijk 
uitzoeken kan van het things-
to-do-lijstje afgevinkt worden. 
En heerlijk slurpend aan de wa-
termeloen is bijna een feit. De 
lente ontpopt zich tot zomer, 
op 21 juni, als de zomertijd 
ingaat op het Noordelijk half-
rond. Dan ontlokt de rokjes-
warmte zich hopelijk naar nog 
hogere temperaturen. En zorgt 
de warmte voor opvallende 
apollinische blikken bij mensen 
op terrassen, die evenwicht en 
beheerstheid uitstralen en jou 
zelf misschien ook doordachter 
maken van de mogelijkheden 
die het leven je kan bieden. Wat 
telt, zijn niet de jaren in je le-
ven maar het leven in die jaren, 
schreef Jodi Picoult ooit. 

Hijgende honden met prachtig 
glinsterende vachten, die in draf 
op je af komen in de duinen, en 
de naam die je ineens wilt leren 
ke nnen, van dat kleine rood 
met zwart gekleurde vlinder-
tje dat je telkens op een zelfde 
plek tegenkomt. Ontroering in 
knuffelende paarden, zoals ik 
ooit in een gedicht voor een  
dichtbundel beschreef, of flir-
tende gezichten bij geliefden 
die zonnig door elkaars haar 
kroelen. Zo’n zomers gevoel. 
Als in een shake geklutst met 
wat loomheid, een scheutje 
blijdschap, en van een snuf-
je weemoed doordrenkt. 
Dat kan, en dat mag, op een 
geluks moment, dat je gewoon 
even beseft dat je wat treurig  
zou zijn als dat moment ineens 
weg zou zijn. Ogenblikken 
 om te koesteren. De zon die 
floreert! Zij maakt denk-
bare onmogelijkheid 
weer mogelijk. Laat haar 
de zomerse liefde maar 
inleiden…

Column

Zomer start
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Jazz aan zee met het  
Wouter Kiers Quintet 

Thalassa’s haringfeestje 

Muziek in Huis

Tijdens het traditionele Haringhappen bij strandpaviljoen 
Thalassa wil de familie Molenaar hun gasten onthalen op 
de Hollandse Nieuwe, mist die er natuurlijk al is. Welnu, 
Huig sr. had van zijn leverancier, al veertig jaar lang de 
firma Arie Hoek uit Katwijk, medewerking gekregen om 
zaterdag 13 juni de echte Hollandse Nieuwe aan zijn gas-
ten te kunnen serveren.

De saxofoon is zonder meer een van de meest popu-
laire blaasinstrumenten in de jazz, blues, rock en lichte  
muziek. In Nederland kennen we vele prominente saxo-
fonisten maar weinigen presenteren zich zo breed als  
Wouter Kiers. Op Vaderdag, zondag 21 juni, gaat Kiers 
weer los met een prachtig samengesteld Quintet in café 
Het Juttertje. 

Komende zondag, 21 juni, verzorgt het ensemble Duo-
Dyade een concert in woonzorgcentrum A.G. Bodaan in 
Bentveld. Het ensemble bestaat uit harpisten Emilie Bas-
tens en Colet Nierop en brengt een gevarieerd klassiek 
programma met werken van onder meer Bach, Salzedo, 
Debussy en Joplin.

“Ik zal mij altijd aan de afspraak 
van verkoop van de Nieuwe  
houden. Als er als verkoopdatum 
18 juni wordt bekend gemaakt, 
zullen wij absoluut niet eerder 
een Hollandse Nieuwe verko-
pen. Ik heb alle medewerking 
van Hoek gekregen omdat ik de 
haring niet heb verkocht maar 
heb weggegeven”, aldus Huig 
Molenaar. Dat het de nieuwe 
was, was ook echt te proeven. 
Zilt en vol met vet waren ze. Een 
oprechte lekkernij! Afgelopen 
zaterdag zijn er 1.200 haringen 
schoon gemaakt, die door circa 

Kiers (1970) begon in 1979 met 
klarinet spelen bij de plaatselij-
ke harmonievereniging. In 1984 
stapte hij over op tenorsaxofoon 
en daar kreeg hij geen moment 
spijt van. Vandaag de dag is 
Wouter Kiers een veelgevraagd 
tenorsaxofonist die in uiteenlo-
pende stijlen uit de voeten kan. 
Naast zijn eigen Wouter Kiers Trio 
en Quartet timmert hij flink aan 
de weg met zijn saxrockband 
Blood Sweat and Kiers en speelt 
hij in diverse andere bands. Hij 
weet echter ook moeiteloos de 
boel tot een saxueel hoogtepunt 
op te zwepen als hij met DJ’s aan 
het werk is tijdens de één of an-
dere dance party.

Naast Wouter Kiers op tenorsax 
spelen: Kajan Witmer op pi-
ano, Hans Ruigrok op basgitaar, 
Maarten kruiswijk op drums 
en Daniël Patriasz op percus-
sie. Het belooft een meer dan 
prachtige middag te worden  

DuoDyade is een sprankelend 
harp duo met Colet Nierop en 
Emilie Bastens. Vol enthousi-
asme, passie en liefde voor de 
harp laten de beide harpistes 
de enorme diversiteit van het  
instrument in hun program-
ma’s tot haar recht komen. 
Harpmuziek pur sang derhalve. 
Het duo wil het publiek kennis  
laten maken met de grootsheid 

500 gasten zijn verorberd. 

Voor de sfeer waren het 
Smartlappenkoor Beverwijk, met 
Klaas Koper in hun midden, en 
troubadour Ad Goosens uitge-
nodigd en pa Huig en zoon Bram 
verzorgden een zeer vermakelij-
ke presentatie over hetgeen er 
zoal in de Noordzee rond zwemt. 
“Kijk, daar ben ik nou trots op. 
Bram is de jongste strandpach-
ter van Nederland! En hij staat 
hier gewoon voor al die mensen 
zijn verhaaltje te doen”, aldus zijn 
trotse vader. 

bij Strandpaviljoen Thalassa,  
met op de achtergrond strand, 
zon en zee (nog zonder windmo-
lens). Zondag 21 juni, aanvang 
16.00 uur.

en alle klankkleuren van dit 
prachtige instrument. 

Het optreden is op verzoek  
van het woonzorgcentrum ge-
organiseerd door de Stichting 
Muziek in Huis. Het wordt mede 
door sponsoring mogelijk ge-
maakt. Het concert begint om 
15.00 uur in de Bodaan aan de 
Bramenlaan 2 in Bentveld.

De Hollandse Nieuwe smaakte voortreffelijk

Wouter Kiers | Foto: Wim Mendel

DuoDyade

Lang Leve de Kunst
12 vrijdagmiddagen lang  hebben 27 senioren meege-
daan aan Lang Leve de Kunst bij Pluspunt. Een senioren 
project wat dankzij een gift van de Fondsen Sluyterman 
van Loo, het VSB fonds en RCOAK, tot stand kon komen. 

De deelnemers hebben kennis 
gemaakt met 5 verschillende 
vormen van beeldende vor-
ming.  Boetseren onder leiding 
van Marlène Sjerps, Schilderen 
en collage maken onder leiding 
van Mona Meier, met hulp van 
Jolanda meier, Nana’s maken van 
Lilette van Lets Crea en Encaustic 
Art gegeven door Margret 
Broertjes.

Tijdens Lang Leve de Kunst kwa-
men mensen in contact met el-
kaar en vooral in contact met 
zichzelf. Dat materiaal zich niet 
laat sturen, dat loslaten nog een 
hele kunst is en dat iedereen 
een grotere kunstenaar is dan 
dat men zelf kan vermoeden… 
waren allemaal prachtige ont-

dekkingen met schitterende 
resultaten. Vrijdag 26 juni van 
14.00 tot 16.00 uur presenteren 
de deelnemers hun eigenge-
maakte kunstwerken. Iedereen 
is van harte welkom bij Pluspunt 
Zandvoort in de Flemingstraat.
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Zorg Service Zandvoort
Huisarts    -     Tandarts    -     Fysiotherapie

Alles onder ÉÉN dak

Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com

Mevrouw  K. van der Vliet 

en de heer P. Paardekooper, 

beiden huisarts in 

Zorg Service Zandvoort

www.hcz.nl

www.tandartszandvoort.com

www.fysiozandvoort.nl

Op 28 juni, zal op Circuit Park Zandvoort het evenement  

‘Italia a Zandvoort’ plaatsvinden.

Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d. 
4 februari 2011 afgegeven defi nitieve beschikking WM, 
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand 
evenement een zogenaamde UBO-dag zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het 
circuit hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of 
evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Mededeling aan 
alle inwoners 
van Zandvoort 
en omgeving

PARTTIME SCHOONMAKER/STER

Ervaring in de professionele schoonmaak vereist

Voor diverse objecten in 
Zandvoort/Bentveld/Heemstede/Aerdenhout/Haarlem

Werktijden in de ochtend, salaris in overleg
Rijbewijs, verantwoording en inzet zijn een pré

Voor inlichtingen en CV: mail naar info@koenecleaning.nl

is op zoek naar een

Teken de petitie op:  
www.petities24.com/verzetwindmolens 
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Reddingsbrigade zet waterscooters in
De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft zaterdag twee 
waterscooters in gebruik genomen. Tijdens een bijeen-
komst voor vertegenwoordigers van de gemeente, andere 
hulpdiensten en de pers werd een korte introductie over 
de inzetmogelijkheden van de waterscooters gegeven. 

Met het starten van één van de 
waterscooters door wethouder 
Gert-Jan Bluijs werd het nieuwe 
materiaal officieel in gebruik ge-
nomen. Vervolgens lieten vrijwil-
lige leden van de Zandvoortse 
Reddingbrigade (ZRB) tijdens 
een korte demonstratie zien 
hoe ze de waterscooters tijdens 
de dagelijkse werkzaamheden 
langs de Zandvoortse kust kun-

van de zandbanken voor de 
Zandvoortse kust te opereren. 
Duidelijk werd dat de wend-
baarheid vele malen hoger ligt 
dan een rubberboot. De ZRB zal 
de twee waterscooters zowel bij 
het preventief ‘strandwerk’ als 

nen gaan inzetten. Een aantal 
leden is een jaar lang getraind 
om met dit soort vaartuigen om 
te kunnen gaan. 

De waterscooter is een snel in-
zetbaar reddingsvaartuig dat 
goed in ondiepte kan varen en 
door de opbouw en bijbeho-
rende reddingsplank uitermate 
geschikt is om in het gebied 

‘om het echie’ gaan gebruiken. 
Niet alleen in de zomermaan-
den maar gedurende het hele 
jaar. Tevens werd een nieuwe 
Landrover gepresenteerd. Het is 
een vervanger van de oude, die 
afgeschreven is. 

Dit jaar zijn er toch een aantal 
verrassingen in de halve finales 
te ontdekken, maar gevestigde 
namen worden node gemist.  
Zo is ‘De Loods’ een nieuwe 
naam, net als FireFutsal, Barry 
Paap/Alexanderhoeve, Het 
Cafeetje, Poetz en Zandvoort 
Optiek. Opnieuw sterk en  
vertrouwde namen dit jaar zijn 
de teams Berg Totaaltechniek, 
Hof van Heemstede, Air Force, 
café Fier, café Anders en Sack 
Time. 

Dinsdag moest café Fier het 
opnemen tegen FireFutsal. 
Café Fier kwam als winnaar uit 
de bus (4-1) en zou, indien de 
finale om de Hoofdklasse ge-
wonnen wordt, zich drievoudig 
kampioen van 2015 mogen 
noemen: reguliere competitie, 
het Hotsknotsbegonia toernooi 
en het zaalvoetbaltoernooi.  
Berg Totaaltechniek, ook dit  
jaar hoog favoriet voor de gro-
te finale om de Eredivisie, had 
de grootste moeite met een 
oud-toernooiwinnaar, Hof van 
Heemstede, dat uiteindelijk toch 
met 3-4 het hoofd moest bui-
gen. Tot slot verloor café Anders 
met 5-4 de confrontatie met De 
Loods.

Vandaag wordt nog gespeeld: 
Poetz – Airforce, Zandvoort 
Optiek – Sack Time en het 
Cafeetje – Barry Paap/Alexander 
Hoeve.

Demonstratie met een waterscooter  | Foto: ZRB

Café Fier in de aanval

Halve finales
voetbaltoernooi

Zaalvoetbal

Dinsdag zijn de eerste 
halve finales van het grote 
Sportcafé Zaalvoetbaltoer-
nooi in de Korver Sporthal 
gespeeld. De andere drie 
worden vandaag, donder-
dag 18 juni, vanaf 20.00 
uur gespeeld. De winnaars 
gaan naar de finales, er 
zijn er drie, die komende  
zaterdag 20 juni vanaf 
19.30 uur op de agenda 
staan.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Bentveld:
•  Duindoornlaan 23, kappen zeven bomen in achtertuin, 

ingekomen 07 juni 2015,2015-VV-092.

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-
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.

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

In de gemeentelijke publicatie van week 23 staat vermeld 
dat het ontwerpbesluit voor aanvraag om omgevingsver-
gunning 2015-VV-017 ter inzage ligt tot en met 17 juli 2014. 
Dit moet zijn 17 juli 2015. Het betreft de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietspad en 
bijbehorende werkzaamheden in de Amsterdamse Water-
leiding duinen.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
•  Strandafgang Zuiderduin 7, wijzigen strandpaviljoen, 

verzonden 10 juni 2015, 2015-VV-018.
•  Kerkplein 8, veranderen windschotten, verzonden 10 juni 

2015, 2015-VV-083.
•  Passage 37, gedeeltelijk sloop gebouw en aanbrengen 

nieuwe vluchttrap, verzonden 10 juni 2015, 2015-VV-091.
•  Thorbeckestraat 7, veranderen begane grond in twee 

ruimtes met bestemming nagelstudio en detailhandel/
winkel, verzonden 11 juni 2015, 2015-VV-051.

Bentveld:
•  Westerduinweg 32, veranderen gebouw, verzonden 10 juni 

2015, 2015-VV-072.
•  Westerduinweg 32, plaatsen hekwerk voor oprijlaan, ver-

zonden 11 juni 2015, 2015-VV-072.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
•  Kamerlingh Onnesstraat 19, plaatsen dakopbouw bedrijfs-

opbouw, verzonden 11 juni 2015, 2015-VV-076.

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

Gemeentelijke publicatie week 25 - 2015

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 24 en 
de verdere in week 24 door het college genomen besluiten 
zijn in week 25 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 juni  2015

De onderwerpen van deze vergadering: 

Hamerstukken:
•  Opdracht accountantscontrole 2015 tot en met 2018
•  Jaarrekening 2014 Stichting openbaar primair onderwijs 

(Stopoz)

Bespreekstukken
•  Strandbungalows - Visie op verblijfsaccommodaties
•  Bestemmingsplan Kostverloren e.o.
•  Huisvestingsverordening
•  Aanpassen indeling programmabegroting 2016
•  Voorjaarsnota 2015
•  Scenariodiscussie ambtelijke samenwerking
•  Lijst ingekomen post
•  Verslag 26 mei 2015

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
vergadering begint om 20.00 uur 

De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de 
website van de gemeente; klik hiervoor op "Bestuur> Ge-
meenteraad>Kalender met agenda's" 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, "Bestuur>Gemeenteraad> 
Luisteren en verslag"

Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens het 
college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het 
volgende bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college heeft een kennisgeving ontvangen op grond van 
artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 
van Beelen Reststoffen B.V. voor het gebruik van een mobiele 
puinbreker op de locatie Prinsesseweg 36 te Zandvoort. De 
werkzaamheden vinden plaats in de periode van 22 juni tot 
en met 24 juli gedurende 5 aaneengesloten werkdagen van 
07.00 uur tot 19.00 uur.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl 

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting 
Één Zandvoort voor het evenement, Culinair Zandvoort, dat 
wordt gehouden op vrijdag 26 juni 2015 tot en met zondag 
28 juni 2015.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
•  Zandvoortselaan 21, kappen drie bomen achtertuin, inge-

komen 08 juni 2015, 2015-VV-093.
•  Diaconiehuisstraat 5, ophogen achtergevel woningen 

verplaatsen trap, ingekomen 09 juni 2015, 2015-VV-094.

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

Omgevingsvergunning verleend 
(Regulier voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
•  Lijsterstraat 6a, kappen twee bomen in voortuin, verzon-

den 10 juni 2015,  2014-VV-187.

Beroepsmogelijkheden
Indien u zich niet kunt verenigen met ons besluit 2014-VV-187, 
kunt u binnen zes weken na Verzenddatum hiervan beroep 
instellen bij de Sector bestuursrecht van de rechtbank Noord- 
Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het indienen 
van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U kunt 
ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraaknl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende 
werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het verzoek 
dient vergezeld te gaan van een beroepschrift.

  
Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 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 och-
tenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij 
de receptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u 
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

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

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid 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 telefoonnum-
mer.:14023)  op maandag- en woensdagochtend op de tijden 
10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur.
Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) 
niet bereikbaar voor publieksvragen

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden 
of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Beach Club Tien
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Café Neuf
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
De Zeemeermin
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account
Eric Zorgt
Gouden Haan
Greeven Makelaardij
Het Pakhuis
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service

KVV Grafische Vormgeving
Medina Woninginrichters
MMX Italian Restaurant
Motorrijschool Goede
Noorse taalles
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pico Bello
Rijschool Barry Paap
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Wapen van Zandvoort
Zorg Service Zandvoort

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

Adverteerders

Meer dan € 10.000 voor stichting SAM Meisjes U17 landskampioen!

Veel wind voor kiters

Bijna 500 deelnemers van Cycling Zandvoort hebben  
ervoor gezorgd dat de stichting SAM, die kinderen aan 
therapie met dolfijnen helpt, op meer dan € 10.000 kan 
rekenen. Ze reden zaterdag en zondag een 24uurswed-
strijd op Circuit Park Zandvoort en lieten zich door bedrij-
ven en particulieren sponsoren. Een geweldig succes dus!

Goed voorbeeld doet goed volgen. De meisjes U17 van Ten-
nisclub Zandvoort zijn afgelopen weekend landskampioen 
geworden. In de finale in Venlo waren zij met 3-1 te sterk voor 
ATV Berkenrode. Zij volgen daarmee het Gemengd Zondag-
team, dat twee weken geleden landskampioen werd.

Het winnende Stox team (rechts) en nr. 2 Dune Bikers

Foto: Rob Bossink

Richard Bakker

Youri Regeer

 Vlnr Mimi Israël, Bente Spee, Melissa Boyden en Eefje Francken

Cycling Zandvoort Tennis

Kitesurfen

De start van de wedstrijd was 
wat onstuimig. Er stond name-
lijk een stevige wind, windkracht 
7, die de deelnemers tot grote 
inspanning dwong. Gaande de 
wedstrijd werd het een stuk 
vriendelijker weer, met aanmer-
kelijk minder wind, maar de zon 
werd helaas niet gezien. 

Van de vier damesteams die 
waren ingeschreven, kwamen 

Het Zandvoortse team staat 
onder leiding van succestrai-
ners Hans Schmidt en Dick 
Suijk en bestaat uit jonge maar 
ervaren speelsters. Bente Spee 
(Nederlands kampioen U12) en 

Afgelopen zaterdag is bij de 
Watersportvereniging Zandvoort 
(WVZ) het Open Zandvoorts 
Jeugd Kampioenschap Free Style 
Kiting gehouden. De weersom-

er twee uit Zandvoort. Het 
Zandvoortse team van Stox 
Glorious Eight won de wedstrijd 
met 149 ronden, op de pedalen 
gevolgd door het tweede team 
van de Dune Bikers, eveneens 
uit onze woonplaats. Bij de he-
ren was het team van Versteege 
Wielersport succesvol. Zij pres-
teerden het met 5 deelnemers 
om bijna de meeste ronden van 
het hele evenement te rijden. 

Melissa Boyden zijn beide pas 
11 jaar. Eefje Francken en Mimi 
Israël zijn 14 jaar. Er is dus veel 
potentie binnen de Zandvoortse 
jeugdspelers, de club gaat een 
mooie toekomst tegemoet.

standigheden waren perfect: 
dikke golven en vette wind! 34 
deelnemers streden in drie cate-
gorieën voor de punten. De uit-
slagen staan op wvzandvoort.nl

“Wij hadden 216 ronden gere-
den en dat waren slechts 2 ron-
den minder dan het team met 
de meeste ronden. Als mijn zoon 
Jesper had meegereden hadden 
wij die gemaakt, maar Jesper 
moest helaas naar een trainings-
kamp”, zei vader Mark Rasch, die 
zelf wel meereed. Supersporter 
Bike Addicts presteerde het om 
van de solorijders de meeste ron-
den alleen te rijden. Hij reed in 24 
uur 158 ronden, met een totaal 
van ruim 680 kilometer, alleen!

Zondag 12.00 uur werd de wed-
strijd afgevlagd en kon een ieder 
van haar/zijn rust gaan genieten, 
in de wetenschap dat deze editie 
van Cycling Zandvoort weer een 
topprestatie is geweest.

Evenement
Buiten de wedstrijd was er van 
alles en nog wat te doen op 
Circuit Park Zandvoort. Zo was 
er onder meer een testdag met 
elektrische fietsen en een dikke 
banden race voor de jeugd. 
“Het was een super evenement 
en we zijn erg blij met de op-
brengst. Volgend jaar weer”, 
zei Zandvoorter en lid van de 
organisatie Edward de Jonghe 
Urbach na afloop.

Sport kort
JUDO

Richard Bakker (28) is al vanaf 
zijn 7e jaar bezig met de judo-
sport. Onlangs behaalde hij zijn 
zwarte band, de hoogste stap in 
het judo. Vanaf dag één is hij lid 
van Sportcentrum Kenamju en 
zijn trainer, Marcel van Rhee, is 
dan ook erg trots op zijn pupil. 
Volgens Van Rhee zijn er in de 
loop der jaren honderden spor-
ters langs gekomen die voor een 
bepaalde periode aan de judo-
sport roken. Een handje vol redt 
het echter tot de eindstreep. Het 
behalen van de bruine band is al 
een unicum, maar het behalen 
van de zwarte band is een kroon 

op jarenlang keihard werken. Het 
examen voor de zwarte band 
werd door een onafhankelijke 
examencommissie afgenomen. 
De vier examinatoren waren snel 
overtuigd: Bakker is met vlag en 
wimpel geslaagd. 

BADMINTON
Wessel van der Aar is opgeno-
men in de Nederlandse jeugd-
selectie U15. Hij gaat stage lopen 
in sportcentrum Papendal, bij 
Arnhem. Vorig jaar was hij ook al 
gevraagd maar toen vonden zijn 
ouders, Martin en Francien, het 
nog iets te vroeg om zelfstandig 
veel trainingen te volgen, mede 
omdat het logistiek bijna niet 
mogelijk was voor ze. Dit jaar 
gaat de jonge Van der Aar de 
stap wel maken. Hij zal een paar 
keer in de week, net zoals zijn zus 
Imke, de eerste trein naar Den 
Haag nemen om voor school te 
trainen en op woensdagmiddag 
dan naar Papendal. Wessel blijft 
wel op het Kennemer Lyceum 
het VWO volgen en heeft daar 
prima afspraken over kunnen 
maken. Nu krijgt hij de kans om 
deel te kunnen nemen aan inter-
nationale toernooien en daarbij 
veel ervaring op te doen.

VOETBAL

Plaatsgenoot Youri Regeer (11) 
zal het komende voetbalsei-
zoen gaan voetballen bij ADO 
Den Haag U13. Regeer is met 
voetballen begonnen bij de 
puppies van SV Zandvoort. Hij 
treedt in de voetstappen van 
zijn vader Arend, die ook een 
talent was. Youri werd al vroeg 
gescout. Toen hij nog maar 8 
jaar was, werd hij ontdekt door 
Rijnsburgse Boys. De afgelopen 
3 jaar heeft hij bij deze club in de 
Topklasse gespeeld. En nu heeft 
ADO Den Haag hem dan ge-
volgd en binnen gehaald. Youri 
was het afgelopen seizoen ook 
geselecteerd door de KNVB U12 
elftal uit district West II.



Ruilwinkel van Sinkel 
Jupiter Plaza (tegenover Emotion By) 10.00 -  18.00 uur
Vintage Foto Studio 
Jupiter Plaza (1e verdieping) 10.00 -  18.00 uur
Tom’s Curryworst 
Stationsplein 10.00 -  20.00 uur
Zandvoort 3D 
Badhuisplein  10.00 -  20.00 uur
Beach Warriors Pop Up Store 
Strandpaviljoen Tijn Akersloot 10.00 -  20.00 uur

Beach Throwdown 
The Spot Vanaf  08.00 uur
Ruilwinkel van Sinkel 
Jupiter Plaza (tegenover Emotion By)  10.00 -  18.00 uur 
Vintage Foto Studio 
Jupiter Plaza (1e verdieping)  10.00 -  18.00 uur
Tom’s Curryworst 
Stationsplein 10.00 -  20.00 uur
Zandvoort 3D 
Badhuisplein  10.00 -  20.00 uur
Beach Warriors Pop Up Store 
Strandpaviljoen Tijn Akersloot 10.00 -  20.00 uur
Soul in a Bowl 
Raadhuisplein  10.00 -  20.00 uur
Tropical Shave Ice 
Boulevard (Parkeerterrein de Zuid) Vanaf  11.00 uur
Zomer Festival Zandvoort 
Boulevard de Favauge & Fenemaplein 12.00 -  22.00 uur

Beach Throwdown  
The Spot Vanaf  08.00 uur
Kerkplein op Stelten 
Kerkplein Vanaf   10.00 uur
Ruilwinkel van Sinkel 
Jupiter Plaza (tegenover Emotion By) 10.00 -  18.00 uur
Vintage Foto Studio  
Jupiter Plaza (1e verdieping)  10.00 -  18.00 uur
Tom’s Curryworst 
Stationsplein 10.00 -  20.00 uur
Zandvoort 3D 
Badhuisplein  10.00 -  20.00 uur

www.popupzandvoort.nl

Tropical Shave Ice 
Boulevard (Parkeerterrein de Zuid) Vanaf  11.00 uur
Zomer Festival Zandvoort 
Boulevard de Favauge & Fenemaplein 12.00 -  22.00 uur
Wereldrecord Haringhappen 
Raadhuisplein en Kerkplein Vanaf  18.00 uur
Midsummer Night 
Badhuisplein (Holland Casino) 21.00 -  23.00 uur
Movie Night on the Beach 
Bad Zuid Vanaf  22.00 uur

DZWF Wielerronde  
Start in de Haltestraat Vanaf  12.00 uur
Live achter de Bar 
Gasthuisplein Vanaf  16.00 uur
The Travelbar 
Strandpaviljoen Safariclub Vanaf  16.00 uur
Voor Zandvoort, Door Zandvoort 
Haltestraat nabij Neuf & Chin Chin Vanaf  18.00 uur
Cinema Disco Outdoor 
Haltestraat nabij Laurel & Hardy Vanaf  19.00 uur
Glow in the Dark Beachvolleybal 
Strandpaviljoen Storm  Vanaf  21.00 uur
Feest van het Licht 
Café Anders Vanaf  22.00 uur
Movie Night on the Beach 
Bad Zuid  Vanaf  22.00 uur
Zandvoort Loopt  
Beachclub Tien  23.30 -  00.30 uur

Wijn aan Zee 
Beachclub Tien 10.00 -  20.00 uur
Beach Warriors Pop Up Store 
Strandpaviljoen Tijn Akersloot 10.00 -  20.00 uur
Soul in a Bowl 
Raadhuisplein  10.00 -  20.00 uur
Tropical Shave Ice 
Boulevard (Parkeerterrein de Zuid) Vanaf  11.00 uur
Zomer Festival Zandvoort  
Boulevard de Favauge & Fenemaplein 12.00 -  22.00 uur
Midzomer Speciaalbier Festival 
Gasthuisplein Vanaf  16.00 uur 
Movie Night on  the Beach  
Bad Zuid  Vanaf  22.00 uur

Zondag 21 juni 2015 

Vrijdag 19 juni 2015 

Zaterdag 20 juni 2015 


