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Nieuwjaarsreceptie bijzonder goed bezocht

Burgemeester Niek Meijer houdt zijn nieuwjaarsspeech | Foto: Rob Bossink

Aan de vijfde editie van de Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie ‘nieuwe stijl’ deden niet 

minder dan 26 verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties mee. De recep-

tie werd vorige week vrijdag in Club Nautique gehouden en werd bijzonder goed 

bezocht. Het is niet alleen de gelegenheid voor burgemeester Niek Meijer om de 

Zandvoorters toe te spreken, even terug te kijken op het afgelopen jaar en een blik 

in de toekomst te werpen, maar meer nog om ‘tout’ Zandvoort de hand te schudden 

en de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen.

‘Er zijn al zoveel 
armaturen uitgevallen 
dat het nu de donkere 

dagen NA kerst zijn’

De huidige vorm past per-
fect in het gegeven dat een 
Nieuwjaarsreceptie voor ieder-
een is. In het verleden waren er 
binnen Zandvoort de nodige re-
cepties, twee weekenden lang, 
van allerlei verenigingen en daar 
zag men over het algemeen 
steeds dezelfde gezichten. Dat 
is nu anders. Een grote receptie 
waar iedereen, iedereen tegen-
komt.

Verjaardag ‘Republiek’ 
Zandvoort
Burgemeester Niek Meijer hield 
halverwege de avond zijn nieuw-
jaarstoespraak. De burgervader 
dankte als eerste de organisatie 
die dit eerste lustrum handen en 
voeten had gegeven. Hij ging 
daarna verder waar hij vorig jaar 
geëindigd was: de ‘Republiek’ 
Zandvoort. “U weet nog wel hoe 
ik vorig jaar ben geëindigd; of 
moet ik wellicht zeggen de eer-

ste stap naar Groot Zandvoort in 
plaats van Groot Haarlem? Dat 
klinkt mij ook wel goed in de 
oren. Een republiek wordt niet 
ingenomen, laat staan overge-
nomen! Ook dragen wij geen be-
stuurlijke taken over. Daarvoor 
is de Republiek Zandvoort te ei-
genzinnig en zelfstandig! En dat 
zijn kernwaarden waar wij trots 
op zijn”, zei hij.

En nu serieus
Meijer werd daarna een stuk 
serieuzer. “Hier staat een trotse 
burgervader en inwoner van 
Zandvoort. Een gemeente die 
bestaat uit twee mooie kernen: 
Bentveld en Zandvoort”, ging 
hij verder. Over dat trots zijn 
gaf hij drie redenen die volgens 
hem steekhoudend zijn voor 
Zandvoort en het beeld daarvan: 
de gemeente heeft de nieuwe 
bestuurlijke taken, opgelegd 
door Den Haag, door de bank ge-

nomen goed overgenomen en 
uit laten voeren; Pop Up, waar-
bij hij een groot aantal zaken als 
voorbeeld gaf en het DNA van 
onze mooie badplaats dat hij 
typeerde als hart op de tong, le-
ven in de brouwerij, (veel) lullen 
en dan poetsen, contrastrijk en 
sportief.

Inspirerend Nieuwjaar
Ook stond de burgemeester stil 

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

Jeugdig muzikaal
talent tijdens
nieuwjaarconcert

Pechvogel wint
Nieuwjaarsrace
na inhaalrace
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bij het overlijden in één jaar van 
twee zittende raadsleden, Carl 
Simons en Willem Wisman, iets 
wat zeer uitzonderlijk is. Ook 
deelde hij twee complimenten 
uit. Een aan Willem v.d. Sloot en 
een aan de heer Rugebregt, die 
hij beiden als voorbeeld gaf voor 
betrokken inwoners. 

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

ZANDVOORT 

 

korting 
Euro   10 cent 
Diesel  8 cent 

ZANDVOORT

Zondag 17 januari 2016

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

OPENINGSCONCERT
Heemsteeds Philharmonisch Orkest 

o.l.v. Dick Verhoef

Bekijk de berichten van 
gemeente Zandvoort op pag 14

Gemeente Zandvoort

heren mode
monsterverkoop bekende merken
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DE LAATSTE LOODJES!
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

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

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

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.
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Ineke Smit Uitvaartverzorging

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

info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

Liefdevol en betrokken
Ik verzorg een betaalbare uitvaart 

voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Heel verdrietig delen wij u mede dat is overleden onze lieve, 
sterke en zorgzame broer, zwager en oom

Kees d’Hont
Woef

25 februari 1956                                                6 januari 2016

Zussen en broers
Zwager en schoonzussen
Neven en nichten

Correspondentieadres:
W.E. d’Hont
Transvaalstraat 22
2021 RL  Haarlem

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

25 februari 1956             6 januari 2016

Kees Woef

Bedankt vriend voor al die fijne jaren.

Jan, Elly, Gurt en Piet.

Afgelopen week bereikte ons het 
droeve nieuws dat is overleden

Joost van Diepen

vader van onze (oud)leerling Yongshang

Wij wensen Yongshang en verdere familie 
heel veel sterkte toe om

dit grote verlies te dragen.

Teams, ouderverenigingen
en medezeggenschapsraden van

de Nicolaasschool en de Mariaschool

Zandvoort, 7 januari 2016

    18-01-2001                          18-01-2016

 Lieve Arthur

 wij herinneren jou
 elke minuut
 van elk uur
 van elke dag
 in elke ademtocht 
 in elke hartslag
 in elke vezel
 in elke voetstap 
 zullen wij jou blijven herinneren!

  Sonja
  Wendy
  Jolanda & Peter
  Ricardo & Angelo

Moegestreden is mijn lieve vrouw, onze zorgzame  
lieve moeder, oma en overgrootmoeder rustig ingeslapen

Carolina Maria van der Veld – Steggerda

Lien
Amsterdam, 29 januari 1928       Zandvoort, 3 januari 2016

 Bert
    Peter en Gerda
         Debby en Jules
         Nick en Kim
     Herman en Ingrid
         Cindy en Charles
         Bianca en Raymond
             Fleur

Correspondentieadres:
Dhr. A. van der Veld
Zandvoortselaan 169
2042 XK Zandvoort

De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden.

Wij willen het verzorgend personeel van de afdeling de 
Branding en de medewerkers van Het Huis in de Duinen 
bedanken voor de goede zorg .

Kees, we gaan je erg missen. Rust zacht.

Je vrienden van Bluys Golf

Van ons ging heen onze lieve zus, schoonzus en tante

Petronella Anna Geertruida 
Mulder-Beijk

Nel
weduwe van Hans Mulder

   Lisse,                                      Zandvoort, 
27 september 1932                     12 januari 2016

Joop van Malta-Beijk en Herman van Malta †
Gerard en Lenie Beijk
Simon en Willie Beijk
Cilia van de Berg-Beijk † en Sjaak van den Berg
Theo en Marijke Beijk
Neven en nichten

Correspondentieadres:
Th. Beijk
Poelwaaidreef 23, 2162 HC Lisse

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op maandag 
18 januari van 18.30 tot 19.15 uur in Uitvaartzorg-
centrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

U bent welkom om samen met ons Nel te gedenken 
op dinsdag 19 januari om 10.45 uur in de aula van 
Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 
2-6 te Driehuis (Velsen).

Aansluitend is er gelegenheid elkaar informeel te 
ontmoeten in de koffiekamer.
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… heeft Zandvoort een rijk vereni-
gingsleven. Tot die conclusie kom 
ik tijdens het Nieuwjaarsconcert. 
De toehoorder kreeg een variatie 
aan koren voorgeschoteld en ook 
de jeugd was op muzikaal gebied 
flink aanwezig. Buiten de drie ko-
ren zijn er in Zandvoort nog meer 
muziekgroepen en koren. En de 
muziekschool New Wave heeft 
voor de jeugd  instrumenten 
waar zij hun talenten op kunnen 
botvieren.
Wat ik wel in Zandvoort mis is 
een echt fanfarekorps, u weet 
wel zo’n heerlijk hoempa orkest 
met alle toeters en bellen eraan. 
Als ik diep in mijn geheugen graaf 
waren er  diverse fanfares en met 
carnaval was er een dweilorkestje 
genaamd ‘de Kwallentrappers’. In 
een grijs verleden had Onderling 
Hulpbetoon een mannenkoor 
en een fanfare, en er was een 
Zandvoorts harmonieorkest. 
Rond 1950 ontstond uit het 
Zandvoorts muziekkapel voor de 
jongeren een tamboerkorps on-
der leiding van Raks Rudolphus. 
Bij elke gelegenheid werd dit 
korps ‘opgetrommeld’ en stonden 
de stoepen vol met belangstellen-
den. Helaas zijn de trommelaars 
uit het dorpsbeeld verdwenen.
Ikzelf heb een blauwe maandag 
op een mondharmonicavereni-
ging gezeten die weer voort-
kwam uit de accordeonvereni-
ging Zandvoort. Maar mijn hart 
ging toch meer uit naar een gi-
taar. Bij de Speeltuinvereniging 
Kindervreugd organiseerden 
vrijwilligers voor de jeugd diverse 
activiteiten in clubverband. Er was 
ballet, boetseren, handwerken, 
houtbewerken, wandelclub en 
later werd er zelfs een korfbalclub 
op poten gezet. Bij het mandoli-
neclubje leerde ik tenslotte gitaar 
spelen. En éénmaal in het seizoen 
gingen wij, georganiseerd door 
Kindervreugd, met de bus een 
dagje uit. Dan heb ik het nog niet 
eens gehad over de vele toneel- 
en operetteverenigingen en de di-
verse voetbalclubs. Alles geschei-
den want niets geen oecumene: 
de katholieken en hervormden 
hadden hun eigen verenigingen! 
Kennelijk staan kustbewoners te 
boek als zeer muzikaal. Want niet 
alleen in zang is Zandvoort rijk 
gezegend, ook in toneelspel en 
sport wordt er veel gepresteerd 
en georganiseerd. In ons dorp 
hoef je je echt niet te vervelen 
want per maand worden 
er ‘tig concerten en andere 
culturele activiteiten aange-
boden. Dus kom uit je luie 
stoel en ga genieten.
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Poster op de voordeur

Drukte in Club Nautique tijdens de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie

De twee vrouwen die betrapt werden op winkeldiefstal

Filiaal Zandvoort van 
de ABN gaat sluiten

Oplettende winkeliers
pakken winkeldievegges

Via een persbericht laat de bank 
weten dat het aantal bezoekende 
klanten in Zandvoort de afgelo-
pen jaren sterk is afgenomen. 
Daardoor ziet de bank geen heil 
meer in het handhaven van het 
filiaal. Op dezelfde plek, of vlak 
er bij, zal een geldautomaat wor-
den geplaatst die geschikt is voor 
geldopnamen. Ook blijft er een 
apparaat beschikbaar voor de 
‘sealbags’, waarmee Zandvoortse 
ondernemers die met de ABN za-
ken doen hun geld kunnen stor-
ten.

Alle klanten van de bank ont-
vangen een brief waarin over de 
sluiting melding wordt gemaakt. 
Zij worden uitgenodigd voortaan 
zaken te doen via de kantoren aan 
het Houtplein of de Rijksstraatweg, 
beide in Haarlem, of het filiaal 
aan de Bloemendaalseweg in 
Bloemendaal. Volgens Christiaan 
Moonen, de verantwoordelijk di-
recteur van Marktgebied Hollands 
Midden, blijven de kantoren in 
Haarlem en Bloemendaal voor-
lopig “een belangrijke plek inne-
men in de dienstverlening van de 
bank.”

Een blonde dame leidde eige-
naresse Karina Drommel af door 
een vest te willen passen van de 
overkant, bij Loca. Terwijl Karina 
meeliep, zag een roodharige 
dame haar kans schoon en stopte 
een truitje uit de etalage in haar 
tas. Dat werd door Karina gezien 
die direct alarm sloeg waarna de 
twee op de vlucht sloegen. De 
blonde vrouw wist zij te grijpen 
en samen met overbuurvrouw 
Dimfie Toonen van Kids Avenue 
hield ze de vrouw vast. De rood-
harige werd door medewerkers 
van het naastgelegen Sack Time 
overmeesterd. 

“Ik heb de tas van de roodharige 
doorzocht en haalde daar een 
broek, twee T-shirts en een trui 
van mijn eigen zaak Kids Avenue 

Met de woorden “Het tij is 
gekeerd en wij gaan dit jaar 
verder met (veel) lullen maar 
dan vooral poetsen om er een 
sportief én contrastrijk jaar 
van te maken zodat er veel le-
ven in de brouwerij is! U heeft 
het al laten zien en gezamen-

Binnen de Zandvoortse gemeen-
schap is veel commotie ontstaan 
na de melding van de sluiting. 
Arlan Berg, buitengewoon raads-
lid van het CDA, heeft een verzoek 
aan het college gericht om er al-
les aan te doen om de sluiting te 
voorkomen. Of dat zal lukken 
is nog maar zeer de vraag. Ook 
Zandvoortse klanten lieten zich 
via de sociale media laatdunkend 
uit over de beslissing om het laat-
ste bankfiliaal van Zandvoort te 
sluiten.

De Zandvoortse Courant heeft 
ook een ingezonden brief ontvan-
gen, daarin wordt onder andere 
de positie van vaste medewerkers 
en de senioren van Zandvoort 
naar voren gehaald. “Het besluit 
is dermate triest omdat dit filiaal 
nog dagelijks druk wordt bezocht 
en vooral voor de ouderen is deze 
bank een belangrijk steunpunt. 
Ook het vaste personeel is ver-
ontwaardigd en ondanks eerdere 
beloftes van het hoofdkantoor 
om dit filiaal in Zandvoort open 
te houden, is toch dit besluit ge-
nomen”, aldus brievenschrijver 
Hans Kok.

uit. Ook vond ik een aantal pot-
ten met vitaminepillen die van de 
Etos kwamen. Voordat de politie 
arriveerde probeerde ze er nog 
onderuit te komen door een zie-
lig verhaal te houden en aan te 
geven dat ze alsnog wilde beta-
len. Dikke pech, want voor een 
gestolen euro doe ik al aangifte”, 
aldus Dimfie Toonen. 

De politie heeft de vrouwen in-
gerekend. De bestolen onderne-
mers hebben alle drie aangifte 
gedaan. Ook hebben ze de gesto-
len waren van de politie terug ge-
kregen, hetgeen in verband met 
bewijs niet altijd gebeurd. Omdat 
het niet uitgesloten wordt ge-
acht dat de vrouwen ook elders 
in Zandvoort aan de slag zijn ge-
weest, hierbij twee foto’s.

lijk bouwen wij verder aan de 
Republiek Zandvoort! Ik wens 
u allen een heel inspirerend en 
gezond 2016!”, sloot Meijer zijn 
speech af, waarna het nog lang 
duurde voordat Club Nautique 
de laatste gasten naar huis zag 
gaan.

Via een poster op de voordeur van het Zandvoortse filiaal 
van de ABN/AMRO Bank, op het Raadhuisplein, werd me-
degedeeld dat het kantoor vrijdag 4 maart gaat sluiten. 
Daarmee zal de laatste vestiging van een grote bank ver-
dwijnen in Zandvoort. Alleen het (kleine) loket van de ING 
bij Bruna Balkenende blijft dan over.

Zondag zijn door oplettendheid van een ondernemer 
in de Kerkstraat, twee dievegges in de kraag gevat. De 
beide ‘dames’ waren bij Chloé by Drommel aan het ‘win-
kelen’ geslagen. 



Evenementenagenda

17 Jazz in Zandvoort 
 Met Simone Pormes. 
 Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

17 Classic Concerts 
 Met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. 
 Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

22 Expositie Sprekende kleuren 
 Start expositie van kunstenaar Hans Wiesman, 
 Zandvoorts museum

31 Rommelmarkt 
 In theater De Krocht, 10.00-16.00 uur

❄ JANUARI ❅  JANUARI ❆

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

Neem dan contact op met Ingrid Muller: 
Tel. 06 – 24530167 

Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

BEDRIJVEN
ladder

Ook adverteren op deze pagina? 

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
14 januari t/m 20 januari

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)
ZA/ZO OM 12.30 UUR

WOEZEL & PIP 
OP ZOEK NAAR DE SLODDERVOS 
➔ NED. PREMIERE, WO OM 13.30 UUR

DUMMIE DE MUMMIE 2
ZA/ZO OM 14.30 & WO OM 15.30 UUR

BON BINI HOLLAND
ZA/ZO OM 16.15 UUR

MANNENHARTEN 2
VRIJ/ZA/ZO 19.00 
& DO/MA/DI OM 21.30 UUR

BURNT
DO/MA/DI 19.00 
& VRIJ/ZA/ZO OM 21.30 UUR

FILMCLUB:
BRIDGE OF SPIES
MET TOM HANKS, REGIE STEVEN SPIELBERG
WO OM 19.30 UUR

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

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

Meld je aan via onze website: www.Daandasanayoga.nl

Vol energie het 
nieuwe jaar in!
Meld je nu aan voor een 
gratis proefles.*

Daandasana Yoga
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) - Tel. 06 39890489

* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN
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Presentatie: Gerrie Rutte en Ben Zonneveld

Programma voor zaterdag 16 januari:

10.10 uur Jeugdraad/ vrijdag bekend

10.25 uur Wiesman Tentoonstelling in Zandvoorts Museum/
 Jan Kol en Roland van Tetterode

10.40 uur sluiting ABN AMRO kantoor Zandvoort/
 onder voorbehoud

11.10 uur Voornemens en vooruitzichten politieke partijen/
 Eg Poster, OPZ en Michel Demmers, GBZ

11.40 uur Classic Concerts/ Toos Bergen
 Jazz in Zandvoort/ Hans Reijmers

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

Behandeling volgens afspraak
Ook behandelingen aan huis mogelijk

Tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c 
Openingstijden: ma-wo-vr 10 -13 uur
Tel. 023-5766589 / 06-43497556

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

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

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

 Leuke verdiensten!
 
• € 90,- per 4 weken
• De bezorger krijgt een fi etstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging 
 op maandag

Vaste bezorg(st)er 

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & PlukPippeloentje & Pluk

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

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl 

(of bel 5732752)

Uitleg enquête HPZ
Huurders Platform Zand voort 
(HPZ) en de Woon bond ver-
zorgen op 27 januari in het 
NH Hotel aan de Burg. Van 
Alphenstraat een informa-
tieavond over de uitkomst 
van de enquête die onlangs 
onder de huurders van woon-
stichting De Key is gehouden. 
De Woonbond heeft de en-
quête opgesteld en zal over 
de uitslag een uitleg geven. 
Wethouder Liesbeth Challik, 
Zandvoortse raadsleden en 
vertegenwoordigers van de 
Woonbond, De Key en het 
HPZ zullen deze avond aan-
wezig zijn om een antwoord 
op uw vragen te geven. HPZ 
nodigt de Zandvoortse huur-
ders uit die hebben 
meegedaan aan de 
enquête om de uit-
slag te bespreken, 
maar ook andere 
huurders en be-
langstellenden zijn 
van harte welkom. 
De informatieavond 
in het NH Hotel be-
gint om 20.00 uur.

Mindfulness proberen

Bent u nieuwsgierig maar 
weet u niet of Mindfulness iets 
voor u is? Pluspunt Zandvoort 
biedt vrijdag 15 januari van 
14.45 tot 16.15 uur een gratis 
proe� es. Deze bijeenkomst is 
helemaal vrijblijvend. U kunt 
daarna beslissen of u de cur-
sus Mindfulness wel of niet 
wilt volgen.  Aanmelden kan 
telefonisch 023-5740330  of 
per mail: cursus@pluspunt-
zandvoort.nl
 

Windows 10 voor 
iedereen 
Bij Steunpunt OOK Zandvoort 
is er elke eerste dinsdag van 
de maand, in samenwerking 
SeniorWeb Haarlem en het 
Cursusbureau van Pluspunt, 

een digitaal spreekuur. Op 
dit spreekuur kunt u gehol-
pen worden met vragen die 
u tegenkomt bij het gebruik 
van PC, laptop, tablet, iPad of 
smartphone. U kunt advies 
krijgen bij de aanschaf en 
er zijn vrijwilligers aanwezig 
om u individueel te helpen. 
Tijdens het spreekuur wordt 
om 10.30 uur een korte pre-
sentatie gehouden rond een 
speci� ek thema. Het thema 
op dinsdag 2 februari is: 
Windows 10 voor iedereen. 
Deelname is gratis, meer in-
formatie op de website www.
ookzandvoort.nl/spreekuren/
digitaal-spreekuur.

Nieuwjaarswedstrijd

Een gemengd team van ZHC 
heeft zaterdag de traditione-
le Nieuwjaarswedstrijd tegen 
de gemeente Zandvoort ge-
wonnen. De hockeyers won-
nen met 3-0. Het team van 
de gemeente Zandvoort, 
met onder andere wethou-
der Gert-Jan Bluijs, speelde 
in combinatie met een aan-
tal leden van de brandweer 
Zandvoort. Even leek het 
erop dat ZHC op een 1-0 
voorsprong kwam te staan, 
maar de keeper redde op 
schitterende wijze. Een in 
de laatste minuut gescoord 
ZHC-doelpunt werd afge-
keurd met een 0-0 ruststand 
als gevolg. Ook de 2e helft 
bracht opnieuw spanning 
met mooie counters aan bei-
de kanten. ZHC kon eindelijk 
de spanning breken door het 
eerste doelpunt dat direct na 
de afslag gevolgd werd door 
een tweede doelpunt. Tijdens 
de laatste minuten van de 
wedstrijd scoorde het ZHC-
team nog een derde keer. 
De wedstrijd was een mooi 
vervolg van een jaren oude 
traditie.

Boudewijn (l.) wenst zijn opvolger Bob veel succes

Bedrijfsovername per 1 januari

Boudewijn begon 51 jaar geleden, 
direct na zijn diensttijd, met de ver-
koop van haring via een tante van 

hem bij vishandel Duivenvoorden. 
In de zomer op het strand en in de 
winter de wijk in. Circa 20 jaar ge-

Op 1 januari is Boudewijns Visservice in andere handen over gegaan. Medewerker Bob van 
de Voet heeft samen met zijn vriendin de viskar overgenomen van Boudewijn van den Burg. 

leden is hij zelfstandig gaan wer-
ken: Boudewijns Visservice was 
geboren. Sinds jaar en dag staat 
de viskar op de Rotonde. 

Bob werkt al jaren bij de vishan-
del en toen Boudewijn aangaf dat 
hij het welletjes vond, trok hij de 
stoute schoenen aan en nam het 
bedrijf over. “Ik ga niets aan de be-
drijfsvoering veranderen. Ook het 
assortiment zal geen veranderin-
gen ondergaan en onze uitsteken-
de service blijft hetzelfde”, meldt 
Bob, die samen met zijn vriendin 
de bedrijfsvoering doet. 

In de Kerkstraat is de helft van de verlichting al uitgevallen

Grote frustratie om defecte feestverlichting

Een man die zich daar mateloos 
aan kan ergeren is Ferry Verbrugge, 
ondernemer in de Kerkstraat met 
een Zandvoorts hart. Toen de 
Ondernemersvereniging Zand-
voort (OVZ) in november meldde 
dat er wegens geldgebrek dit 
lopende winterseizoen geen ver-
lichting zou komen, is hij bij zijn 
collega’s langsgegaan en heeft 
hij in totaal € 10.000 opgehaald 
om de sfeerverlichting alsnog 
geplaatst te krijgen. OVZ ging 
daarmee akkoord en de lampjes 
werden weer opgehangen. En 
nu doet zich een groot probleem 
voor. Als er defecten ontstaan 
worden ze ten eerste niet direct 
gerepareerd en als het gerepa-
reerd is, slaat het binnen ‘no-time’ 
weer op tilt en kan men van voren 
af aan opnieuw beginnen.

Verbrugge legt uit hoe hij hier in 
staat: “Natuurlijk voel ik mij daar 
heel erg ongemakkelijk bij. Ik heb 
me bij collega’s sterk gemaakt om 
vooral toch � nancieel over de brug 
te komen. De kwaliteit die deze le-

verancier geleverd heeft is echter 
inferieur. Maar we praten wel over 
een behoorlijke hoeveelheid ge-
meenschapsgeld. De gemeente 
heeft tweederde van de aanschaf 
bekostigd. De schakelkastjes en 
de bedrading zouden gecoat 
moeten worden om zoutaanslag 
tegen te gaan. Dat zou al gebeurd 
moeten zijn maar ik denk daar het 
mijne van.” Ook blijkt de verlich-
ting niet goed tegen een stootje 
te kunnen en dat is niet handig 
in een dorp waar het altijd waait. 
De Kerkstraat kent Verbrugge het 
beste en hij constateert dat hele 
delen niet branden. De � rma zou 
hebben gemeld dat de aansluiting 
niet goed is, maar dat wordt door 
de gemeente tegengesproken. “Ik 
word nu, misschien wel een beetje 
terecht, er op aangesproken dat 
het niet bepaald perfect is”, aldus 
de ondernemer uit de Kerkstraat.

Een oplossing heeft hij niet. 
Volgens hem moet de � rma die 
de installatie geleverd heeft er-
voor zorgen dat het in orde komt. 

Kapotte feestverlichting in het centrum van Zandvoort wordt door de leverancier niet 
voldoende gerepareerd. Het is veel ondernemers een doorn in het oog dat hele lampen-
banen niet werken en na reparatie binnen de kortste keren weer kapot gaan. 

Naar verluidt wil het bestuur van 
OVZ een onderhoudscontract 
met een andere firma afsluiten. 
De leverancier staat namelijk niet 
echt te popelen om ‘voor ieder 
wissewasje’ vanuit Overijssel naar 
Zandvoort te komen. “Ik zou daar 
echt geen boodschap aan hebben. 
Zij leveren een inferieure kwaliteit 
en weigeren dat in orde te maken. 
Dat hoef ik bij mijn klanten niet te 
doen”, zegt een boze Verbrugge. 

Ondernemers hebben ook pro-
blemen met het tijdstip dat de 
verlichting aan gaat: om 18.00 
uur pas. Dan gaan juist de meeste 
winkels dicht en kunnen de klan-
ten niet genieten van de toch wel 
mooi versierde winkelstraten. 
“Veel Zandvoortse winkels sluiten 
om 18.00 uur en dan gaat die ver-
lichting aan. Het moet technisch 
toch mogelijk zijn om bij sche-
mer die verlichting te ontsteken? 
Maar dat schijnt niet het geval te 
zijn en dat in een tijd dat techniek 
een heel groot deel van ons leven 
uitmaakt. Raar!”



Fit en gezond het nieuwe jaar in 
met Zandvoortse ondernemers
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SmitS Health & Wellness
Lipocenter Zandvoort

natuurlijknogmooier

Lypolyse met of zonder liposuctie
o.a. buikvet, onderkin, lovehandles 

in “lunchtime behandeling” tot 6 kilo vet weg.
In januari en februari motivatie prijs: nu 50% korting. 

In Duitsland €3.750, elders ongeveer €2.400 

Nu in Zandvoort €1.200 
Dat is €1.200 korting. Nu of nooit.

Cryolipolyse
Plaatselijk bevriezen van vetcellen 

1-6 cm in omtrek verlies per behandeling

Weg met een slechte huid!
caci microstroom, peeling, led/licht

Weg met de rimpels!
Botox, fillers, threads, prp

Vraag vrijblijvend informatie consult bij onze cosmetisch arts 
Bel voor afspraak 0648774261

Ook dieet begeleiding, Bio/Momentum Hcg dieet, oligoscan op 
zware metalen en mineralen tekort en Smart DNA bepaling, 

neurotransmitter test bij chronische aandoeningen

Je wordt er altijd beterder van SmitS Health & Wellness
Zie voor info: cosmetischartsenpraktijkamsterdam.nl

Kom langs op do of di: Hogeweg 56 Zandvoort
Daandasana Yoga 
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) - Tel. 06 39890489

Altijd al met yoga willen beginnen? 
Maar weet je niet goed hoe en waar? Dan is nu je kans! 

NU BIJ DAANDASANA YOGA 
IN ZANDVOORT

Beginners cursus en workshop voor mensen die graag een 
start met yoga en ademhalingstechnieken willen maken. 

Of voor diegene die graag de basis willen herhalen.

‘START MET YOGA’ workshop op zondag 24 januari om 13.00 uur.
In deze 2-uur durende workshop leer je de basistechniek en 

ademhaling van Yoga. Kosten 15 euro.

Maandag 25 januari om 18.00 uur gaan we van start met een 6-weekse 
beginners cursus. In deze zes opbouwende lessen worden de basis-

technieken uitgelegd van veelvoorkomende houdingen van de hot A, 
Hot B en Hot � ow yoga. Er wordt dieper ingegaan op de spiergroepen en 

de ademhalingstechnieken. Kosten: 79 euro voor 6 weken.

Alle informatie vind je op onze website:

WWW.DAANDASANAYOGA.NL

Yoga met een glimlach

VOEDING  is uw medicijn 
Word weer vitaal en voel je lekker in je vel.

Overgewicht of darmklachten? – Dat is onze specialiteit. 
EN…….revolutionaire pijnbestrijding  

bij ontstekingen en blessures..

www.adviesinvoeding.nl
 ✆ 06-22249100

Pure & Simple 
Diëtistenpraktijk en Orthomoleculair therapeuten.

Met en zonder verwijzing. 
Aangesloten bij alle zorgverzekeraars.

Lever deze advertentie in en krijg een gratis 
kennismakingsgesprek van 30 minuten in januari 2016
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Ted van der Leden neemt afscheid van het beeld

Kleurrijk werk van Hans Wiesman

Dansen bij de Dennis Burke & The Soulpower Band

De gelukkige winnaars van de hoofdprijzen

Bronzen beeld van Nel Klaassen 
terug op zijn sokkel

Regionale tentoonstelling 
in Zandvoorts Museum 

Echte soul bij café Neuf

Hoofdprijzen uitgereikt

door Nel Kerkman  

Voordat het beeld op 8 febru-
ari 2015, op de twee voetjes na, 
door bronsdieven van zijn sokkel 
werd gezaagd en meegenomen, 
had het al veel meegemaakt. In 
1964 plaatste de gemeente het 
kunstwerk in het plantsoen hoek 
Kostverlorenstraat/Julianaweg. 
Door vandalisme werd het beeld 
tot twee keer toe flink bescha-
digd. Deze beschadigingen wa-
ren dusdanig dat de kunstena-
res aan de gemeente voorstelde 

door Joop van Nes jr.

Aanleiding voor het optreden 
was de Nieuwjaarsparty van café 
Neuf, maar volgens uitbater Mar 
de Bruin was dat niet de laatste 
keer. “Zij komen zeker terug maar 
het is niet de enige top band die 
we hier willen laten optreden. Let 
maar op, er komen er nog meer”, 
zei ze na afloop.

Deze negenmans-band zette zich 
op het podium volledig in om de 
muziek van eind jaren ’60 begin 
jaren ’70 van de vorige eeuw 
nieuwe glans te geven. Een tijd 
waar menigeen van zegt dat er 

Negen hoofdprijzen zorgden voor 
evenveel winnaars die maar wat 
graag naar XL kwamen om hun 
prijs in ontvangst te nemen. In wil-
lekeurige volgorde deelde OVZ-
voorzitter Peter Tromp de prijzen 
uit. Een Illy koffiemachine met 
kopjes en koffie van Tea, Chocolat 
& More voor Johan Schouten; een 
Sonos Play1 speaker van Radio 
Stiphout voor Martijn Schotanus; 
een ingelijste prent van Kees 
Verkade beschikbaar gesteld 

om de sculptuur te verplaatsen 
naar het voormalig Cultureel 
Centrum. Er kwam geen akkoord 
en Nel Klaassen besloot aan ko-
ningin Juliana, waar ze goede 
connecties mee had, een brief 
te schrijven om te bemiddelen. 
Uiteindelijk werd het bronzen 
beeld van 1981 tot 2008 in het 
trappenhuis van het Raadhuis 
geplaatst om vervolgens op ver-
zoek het alsnog terug te plaatsen 
naar een openbare plek. Helaas 
is het beeld ‘Touwtje springende 
meisjes’ niet het eerste kunst-

toen nog echte muziek gemaakt 
werd. De ene na de andere ‘gou-
we ouwe’-hit klonk door het 
grand café en de aanwezigen, 
en dat waren er nogal wat, had-
den het geweldig naar de zin. Uit 
volle borst werden de nummers 
meegezongen, iedereen kende 
de tekst. En als het dan toevallig 
een wat minder bekend nummer 
was, werd er op het ritme meege-
deind en gedanst, want al zou je 
het willen, stilstaan kon echt niet. 
Een geweldig Nieuwjaarsfeest 
dus, ik kijk nu al uit naar het 
volgende optreden van Dennis 
Burke & The Soulpower Band. Dat 
het maar snel mag komen.

door het Zandvoorts Museum 
voor Ton Jagers; 2 jaarkaarten 
van Circuit Park Zandvoort voor 
Jeroen Schram; een voucher van 
Center Parcs voor C. Steggerda; 
een Airforce jack van Sack-Time 
voor Irma v.d. Lee; twee citybikes 
van de HEMA, een voor C.B. de 
Vreng en een voor de familie A. 
Drommel en last-but-not least 
een tweepersoons boxspring be-
schikbaar gesteld door Heintje 
Dekbed voor Friederika Kofler.

Na bijna een jaar afwezigheid staat het bronzen beeld 
‘Touwtje springende meisjes’ van de Zandvoortse kun-
stenares Nel Klaassen (1906-1989) weer te pronken in 
het plantsoentje aan het Kromboomsveld, hoek A.J. v.d. 
Moolenstraat. De beheerders en erfgenamen van de 
kunstcollectie Bouhuys-Klaassen, Ted en Henny van der 
Leden, onthulden samen met wethouder Gert-Jan Bluijs 
de replica van het vorig jaar gestolen kunstwerk. 

Vanaf 22 januari zijn in drie locaties in Zuid Kennemerland tentoonstellingen te zien 
over het bijzonder veelzijdige, omvangrijke en kleurrijke oeuvre van beeldend kunste-
naar Hans Wiesman (1918-1988). Het Zandvoorts Museum is een van die locaties.

Een regelrechte top band trad zaterdag op in café Neuf. 
Dennis Burke & The Soulpower Band bracht echte soul. 
Soul van James Brown, soul van Wilson Picket, soul van de 
groten van de ‘echte’ muziek uit de vorige eeuw. Het was 
dus volop genieten daar in de Haltestraat!

Zaterdag hebben de winnaars van de laatste trekking van 
de Decemberloterij van de Ondernemersvereniging Zand-
voort (OVZ) hun prijzen mogen ontvangen. De laatste trek-
king is altijd om de hoofdprijzen van de decemberactie en 
deze zijn in grand café XL aan de winnaars overhandigd.

werk van Klaassen dat geliefd is 
bij kunstbarbaren. Op het voor-
plein van scholengemeenschap 
De Golf werd in 2007 het beeld 
‘Vrouwtje wandelend in de wind’ 
ook al gestolen.

Herplaatsing
Ted en Henny van der Leden 
konden zich niet vinden in de 
gedachte dat juist een van de 
meest speelse scheppingen van 
Klaassen niet meer te bewonde-
ren was voor de inwoners. “Het 
tweede beeld van de springen-
de meisjes wat Nel voor haarzelf 
maakte stond bij ons in de bin-
nentuin. Wij keken er altijd met 
veel plezier naar, maar het is ge-
maakt voor duizenden ogen en 
niet voor alleen onze vier ogen”, 
vertelde een zeer blije Ted van 
der Leden tijdens de onthulling, 
“ondanks dat wij gehecht wa-
ren aan de replica hebben wij, 
samen met de gemeente en de 
verzekering, ons ingespannen 
voor herplaatsing. Na ons besluit 
is het beeld schoongemaakt en 
zijn er, ter beveiliging, stalen 
pennen in de voeten geplaatst.” 

Met een symbolische kus op 
de voetjes nam Van der Leden 
afscheid van ‘zijn’ kindje. Hij ver-
zocht wel aan de gemeente om 
de struiken rond het beeld dras-
tisch te snoeien zodat de twee 
meisjes in het zicht van iedereen 
heerlijk kunnen blijven touwtje 
springen.

Het ABC Architectuurcentrum 
in Haarlem presenteert een se-
lectie monumentale werken die 
Wiesman realiseerde in de we-
deropbouwperiode, Museum 
Haarlem laat een keur aan schil-
derijen van hem zien met als 
thema muziek en carnaval. In 

het Zandvoorts Museum start 
22 januari de tentoonstelling 
‘Sprekende kleuren’ over het 
gehele werk van Hans Wiesman. 
Daarin staat tevens het leven van 
de kunstenaar centraal. Naast de 
mooie werken van Wiesman is 
er de beeldhouwkunst van gast-

exposanten Menno en Monique 
Veenendaal te zien en hangen 
er vele tekeningen van Roland 
van Tetterode. De tentoonstel-
ling is van 22 januari tot en 
met 6 maart te bezichtigen 
in het Zandvoorts Museum, 
Swaluestraat 1.
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VENAVO 

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

Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl 

Hopelijk hebben jullie het in Zandvoort niet 
te bont gemaakt met de feestdagen.

Mocht het wel zo zijn, is het misschien tijd 
om uw lever een beetje te ondersteunen...

Venavo Mariadistel

- Heeft een positieve invloed 
 op de lever

- Zeer krachtige formule

- Bevat 80% silymarin per capsule!!

100 capsules €19,95

Tegen inlevering van deze advertentie:

100 capsules voor €15,-

Venavo MariadistelVenavo MariadistelVenavo MariadistelVenavo Mariadistel

Amie, de vertrouwde zorgaanbieder in de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal. 
Informatie: zorgbemiddeling@amie.nl • Tel. 023 - 574 16 37

Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer het u het beste uitkomt”

Veilig en prettig wonen in een van onze woonzorgcentra A.G. Bodaan, Huis in de Duinen of Meerleven.

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij geheugenproblemen en gezelligheid met dorpsgenoten.

HUURPRIJS: € 795 ,= P/M
EXCL. SERVICEKOSTEN EN NUTSBEDRIJVEN

HUURPRIJS: € 870 ,= P/M 
EXCL. SERVICEKOSTEN EN NUTSBEDRIJVEN

HUURPRIJS: € 780 ,= P/M
EXCL. SERVICEKOSTEN EN NUTSBEDRIJVEN

KIJKMOMENT BIJ ONDERSTAANDE HUURWONINGEN!!!

Keesomstraat 147 te Zandvoort
Kijkmoment maandag 18 januari om 11:00 uur!

• HOEKappartement met 3 slaapkamers op de 6e en tevens bovenste etage;
• Voorzien van lift in complex, welke tot de 5e verdieping gaat;
• Voorzien van dubbel glas;
• Berging in de onderbouw;
• Servicekosten ca. € 25,33 per maand;
• Inkomenseis minimaal € 2.385,= netto 

 per maand;
• Waarborg 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlakte ca. 85 m².

A.J. v/d Moolenstraat 50 te Zandvoort
Kijkmoment maandag 18 januari om 12:00 uur!

• Gezinswoning met voor- en achtertuin, woonkamer met moderne open keuken 
en bijkeuken, 3 slaapkamers en 
 moderne badkamer;

• Bergzolder te bereiken via de vlizotrap;
• Servicekosten ca. € 1,33 per maand;
• Inkomenseis minimaal € 2.610,= netto 

 per maand;
• Waarborgsom 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlakte ca. 74 m².

Keesomstraat 245 te Zandvoort
Kijkmoment maandag 18 januari om 11:30 uur!

• 4-kamergalerij� at op de 5e etage;
• Appartement v.v. dubbele beglazing en lift 

 aanwezig in complex;
• Berging in de onderbouw;
• Servicekosten ca. € 25,33 per maand;
• Inkomenseis minimaal € 2.340,= netto 

 per maand;
• Waarborgsom 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlakte ca. 85 m².

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

Gemiddelde 
Funda klanten 

beoordeling een 9,0!
  (Bron: Funda)
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Verdeelde reacties over plannen minister

Gezamelijke visie nodig voor landschapbeleid

Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest bijt het spits af

Simone Pormes bij 
Jazz in Zandvoort

De voorzitter van de Strand pach
ters vereniging John Cornelisse 
zei desgevraagd dat een aan
tal leden van zijn belangen
vereniging min of meer staan 
te trappelen om de status van 
jaarrond te krijgen. Hijzelf stelt 
zich neutraal op. De strand
pachters hebben een commis
sie gevormd om te kijken hoe 
ermee om te gaan. Een com
missie van seizoensgebonden 
strandpachters gaat onderzoek 
hiernaar doen. Een reactie van 
de jaarrond strandpachters was 
tot op heden niet te krijgen. 
Ook het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, de beheerder van 
de Zeereep, heeft nog geen 
reactie op de vragen van de 
Zandvoortse Courant kunnen 
geven. 

Strandbungalows
Jack Huijben is een strandpach
ter die rechtstreeks heel veel te 
maken heeft met een mogelijk 
permanente bebouwing van 
het strand en de Zeereep. Vorig 
jaar werden zijn plannen om 
een aantal strandbungalows 
naast zijn strandtent op het 
naaktstrand te bouwen door 
het college plotseling ter zijde 
geschoven. “Die ruimte voor 
permanente bebouwing komt 
er, ook in Zandvoort. Maar het is 
aan iedere gemeente hoe ze hier 
invulling aan gaan geven. Het is 
een belangenafweging tussen 
enerzijds economische vooruit

Als de plannen van de minister 
doorgaan ligt de bescherming 
van het kustlandschap voor 
een groot deel in handen van 
gemeenten. Maar juist de ge
meenten maken hun afwegingen 
uitsluitend op lokaal niveau. Een 
overkoepelende visie ontbreekt 
waardoor projectontwikkelaars 
hun slag zouden kunnen slaan. 
Om te voorkomen dat rust en 
ruimte aan de kust voorgoed 

Wekelijks studeren zij op be
kende en minder bekende sym
fonische werken van beroemde 
en minder beroemde componis
ten. Zij speelden Mahler in het 
Concertgebouw, begeleidden 
Laura Fygi bij jazzy chansons 
en maakten viermaal een con
certreis naar Japan. Afgelopen 
zomer bracht het orkest een 
concert met filmmuziek in de 
Philharmonie in Haarlem. Naast 
de symfonieën en grote klassieke 
werken, maken ook lichte mu

Simone Pormes wordt voor de 
gelegenheid begeleid door Karel 
Boehlee (piano), Eric Timmermans 
(contrabas) en Kim Weemhoff 
(slagwerk). Pormes komt uit een 
muzikale familie en wist al op heel 
jonge leeftijd dat ze musicus wilde 
worden. Na een aantal jaren ge
drumd te hebben, ontwikkelde ze 
zich tot zangeres. Ze werkt samen 
met Trijntje Oosterhuis, Marco 
Borsato en Berget Lewis, heeft 
opgetreden met het Metropole 
Orkest en schreef composi
ties voor onder andere Edsilia 
Rombley. Naast haar zangcarrière 
heeft Simone een eigen en veel
geprezen zangpraktijk. 

Met de fantastische pianist Karel 
Boehlee werkt zij al haar leven lang 

gang en anderzijds het leefbaar 
houden voor natuur en omwo
nenden. Wat je wel ziet is dat er 
overal aan de kust heel mooie 
projecten uit de grond schieten 
als het gaat om overnachtings
plekken. De besluitvorming 
omtrent de strandbungalows 
is zojuist weer vertraagd, waar
mee er weer een seizoen verlo
ren gaat. We worden dus links 
en rechts ingehaald en zakken 
nog dieper weg. Zandvoort is en 
blijft een badplaats waarbij ho
reca en middenstand het moet 
hebben van bezoekers die geld 
uitgeven. Alle respect voor de 
omwonenden, maar als je tegen 
ieder initiatief bent, dan verge
lijk ik dat met mensen die naast 
het circuit zijn gaan wonen en 
klagen over de geluidsoverlast”, 
aldus Huijben in een reactie, die 
overigens niet denkt dat het om 
veel jaarrondpaviljoens zal gaan, 
vooropgesteld dat ze dat zou
den mogen. 

BLK
Het Bewonersplatform Leefbare 
Kust (BLK), een club mensen die 
zich sterk maakt om windmo
lens niet dichterbij de kust te 
plaatsen, is geen voorstander 
van (ongebreidelde) bebou
wing van het strand, noch van 
het vol zetten van de horizon 
met windturbines. “In tegen
stelling tot de windturbines 
ligt de besluitvorming voor de 
door de minister gelanceerde 

verloren gaan, is het nodig om 
pas op de plaats te maken met 
nieuwe plannen voor recreatieve 
bebouwing. Er moeten eerst goe
de en bindende afspraken over 
recreatieve kustbebouwing langs 
de gehele kust komen. Alleen 
met een gezamenlijke visie kun
nen de unieke kwaliteiten voor 
de toekomst behouden worden. 
Zes betrokken natuurorganisa
ties zetten zich in om dit met 

ziek en optredens met solisten 
deel uit van het repertoire. 

Komende zondag worden wer
ken van Ludwig van Beethoven 
(Symfonie nr. 7 in A, op. 92), 
Edward Elgar (Chanson de nuit, 
op. 15 nr. 1) en Johannes Brahms 
(Variationen über ein Thema von 
Joseph Haydn, op. 56a ) ten ge
hore gebracht. Het concert be
gint zondag om 15.00 uur. De 
entree bedraagt slechts € 5 en 
daar krijgt u een programma bij. 

samen dus het is niet vreemd dat 
hij er komende zondag ook bij is. 
Slagwerker Kim Weemhoff begon 
zijn professionele carrière bij de 
bekende rockband Diesel, speel
de bij Candy Dulfer en treedt te
genwoordig voornamelijk op met 
Mathilde Santing en Mike Boddé. 
Het belooft dus een mooie jazz
middag te worden. Het concert 
begint om 15.00 uur, de entree 
bedraagt € 15.

Het gezellig na afloop blijven mee
eten wint ook steeds meer aan po
pulariteit, de tafels worden steeds 
langer. Voor € 20,16 kunt u genie
ten van een heerlijk nieuwjaars
buffet gemaakt door exploitant 
Theo Smit. Reserveren hiervoor is 
wel noodzakelijk, tel. 5715705.

Staande ovatie voor het orkest (archieffoto)

Begin dit jaar maakte minister van Milieu en Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen 
(VVD) bekend dat zij bouwen op en achter het strand niet langer wil verbieden. Deze 
plannen blijken lang niet overal een welwillend oor te vinden. De gemeente Zandvoort 
had al eerder gemeld dat de gemeente niet staat te springen om het vigerend bestem-
mingsplan Strand en Duin, dat geen opening kent voor extra bebouwing, aan te passen. 
Reacties uit de praktijk zijn verdeeld.

Sinds het Rijk het landschapsbeleid heeft losgelaten, ligt de verantwoordelijkheid voor 
het landschap primair bij de provincies. Zij leggen op hun beurt slechts geringe beper-
kingen op aan gemeenten voor het toestaan van ontwikkelingen. In het kader van de 
kustbescherming Natura 2000 waartoe de Zandvoortse duinen behoren is stevig wet-
telijk verankerd, tot op Europees niveau, wat wel en niet mag. Dat verandert ook een 
kabinet niet zomaar. 

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest bijt komende 
zondag het spits af van de 2016-programmering van 
stichting Classic Concerts, die maandelijks het Kerkplein-
concert organiseert in de Protestantse kerk. Het orkest, 
onder leiding van dirigent Dick Verhoef, is een symfo-
nieorkest dat bestaat uit gedreven (amateur)musici die 
graag in orkestverband musiceren. 

Komende zondag zal jazz-zangeres Simone Pormes op-
treden in de reeks Jazz in Zandvoort in theater De Krocht. 
Het theater biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers en 
is een ideale locatie voor jazzconcerten. De goede akoes-
tiek is binnen de Nederlandse jazzscene breed bekend.

plannen bij lokale overheden, 
de gemeenten en de provincies. 
Bebouwing, permanent of tijde
lijk, moet passen binnen de be
stemmingsplannen voor dit ge
bied, aldus BLKvoorzitter Albert 
Korper. Binnen het vigerende 
Zandvoortse bestemmingsplan 
‘Strand en Duin’ zijn duidelijke 
richtlijnen en zoneringen opge
nomen. “BLK heeft vertrouwen 
dat de bestuurders in Zandvoort 
verstandig met het door hen ge
accordeerde bestemmingsplan 
zullen omgaan. Ook omdat uit 
onderzoeken blijkt dat de groot
ste drijfveren voor verblijfstoeris
ten om de kust te bezoeken, rust, 
ruimte en wijsheid zijn. Deze cri
teria draai je de nek om wanneer 
je de plannen van de minister 
zou implementeren. Dan bereik 
je een tegengesteld effect.”

Politieke reactie 
regeringspartij PvdA
De regeringspartijen VVD en 
PvdA zijn verdeeld over de ver
soepeling van de regels om aan 
de kust en in de duinen te bou
wen. De PvdA is tegen, terwijl 
de VVD wel voordelen ziet in 
het plan van hun eigen minister, 
die denkt dat de versoepeling 
van het bouwverbod goed is 
voor de economie. “We moeten 
het niet doen. Die bebouwing 
is een aanslag op de duinen en 
het is hartstikke zonde van het 
ongerepte gebied”, zegt PvdA
Kamerlid Jacobi. 

overheden, bewoners, recrean
ten, ondernemers en politici te 
realiseren.

Wie zijn zorgen over deze ont
wikkelingen op het Nederlandse 
strand en duinen kenbaar wil ma
ken, kan op www.beschermde
kust.nl de petitie ondertekenen. 
Wie weet helpt het de unieke 
waarden van onze kust te be
schermen/behouden.



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

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

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee 
of op www.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

Voor een pedicure
behandeling waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die 

gespecialiseerd
is in het verwijderen

van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten

en/of ingegroeide nagels
gaat u naar

Pedicure Carla.
Tevens Reiki

behandelingen. 
Pro-voet lid.

18 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicure-

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

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens repara-
tie straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

 Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120 per maand
06-53256274

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

Klussen-
Renovatie-Bouw

P.M.K. (in Zandvoort)
Schilder- en 

aannemersbedrijf
Voor alle bouw- en

renovatie in en 
rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

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

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

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

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!

Direct resultaat al na
de 1e behandeling

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

Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50

Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness

Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

 

Krua Surin
Thaifood Catering

Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise 

Hapjes en maaltijden 
Kleine maaltijd v.a 6,-

 Spareribs met rijst 7,50 
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?

Catering 
Hapjes + maaltijden
 14,- tot 16,- p/pers.
www.kruasurin.com

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

Behang- en schil-
dersbedrijf

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw be-
hang-, wit- en

schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

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

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee of 

op www.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

Garage te huur
Tjerk Hiddesstraat

Huurprijs € 115 p.m.
Inl. 06-54340744

....................................................  
Trade Ard Automobielen

BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 / 06-
53498304

www.trade-ard.nl
 

Te koop aangeboden:
ruime garage, 

ca. 5-6m. met licht. 
Tel. 06-53892679

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

Te huur aan De Schelp:
appartement
+ garagebox

Voor onbepaalde 
tijd. 06-37069123

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

Schilderlessen
met acryl/olieverf 

op de maandagochtend 
of donderdagmiddag. 

Kleine groepjes. 
Info: 06-25301521

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

te koop aangeboden:
strandpaviljoen
Tel. 06-24140729

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

Behanger nodig?
In een dag plafond 

witten en behangen
Dat is snel!

I. van Hamersveld
Tel. 06-11006356

hamer157@planet.nl
....................................................

Verhuren?
 Wij verzorgen:

de reserveringen, 
in- en uitcheck, 

schoonmaak, plaatsen en 
foto’s op internet, reinigen 
wasgoed, interieuradvies, 

schilder- en onder-
houdswerkzaamheden. 

Meer info: Beautyfull 
Home Rentals

06-43004411 ubos@
planet.nl 

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

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend 
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, 

alle onderhoud, 
reparaties en onderdelen

Kochstraat 10, 
Zandvoort

023-5713919 of 
0653231754

 

Stuc4all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende 
prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

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

Woonruimte te huur
aangeboden in 

Zandvoort.
Woonkamer

+slaapkamer.
Aan boulevard, 

voor alleenstaande.
€ 485 p/maand incl.

Tel. 06-51163444

Voorraad uitverkoop
75% korting 

op alle cosmetica-artikelen van Ori� ame. 
Alles moet weg.

Ori� ame is een Zweeds cosmeticamerk met 
hoogwaardige producten op natuur- en kruidenbasis.

Kom zaterdag 16 januari a.s. tussen 12.00 - 17.00 uur
langs in de Brederodestraat 12 of bel 06-40711684

10

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

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

G
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l 2
01

5!

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
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Weer ’ns een mooie uitvinding: 
de seabin. Een simpele oplossing 
voor de vervuiling van de ocea-
nen. Te beginnen bij binnenwa-
teren en havens. Een geauto-
matiseerde drijvende vuilnisbak 
dat dobberend afval, rommel, 
brandstof, olie en voornamelijk 
plastic opslokt. Of de milieuvrien-
delijke (gifvrije) antifouling folie 
voor boten, voor het beschermen 
van het onderwaterschip tegen 
aangroei. The Ocean Cleanup en 
biologisch afbreekbare visnetten 
die deze ontwerpen al voor gin-
gen. Alles voor de zee en hoe deze 
schoon en veilig voor haar dieren 
te houden. Een yin-yang combi-
natie met vrij uitzicht. Praat je 
over Zandvoort, dan praat je over 
fraaie uitzichten. Die zijn er altijd 
geweest. Het is daarom ook niet 
verwonderlijk dat mensen zijn op-
gestaan om te ageren tegen de 
windmolens. Althans, niet tegen 
de windmolens, maar tegen de 
plek waar ze mogelijk geplaatst 
zullen worden. Kosten, wetbepa-
lingen, halsstarrigheid, we zullen 
nooit echt zeker weten waarom 
ze zo dicht bij de leefbaarheid van 
de mens moeten komen te staan.

Maar Moeder Teresa zei ooit eens: 
Het gaat niet om de hoeveelheid 
die we geven, maar om de hoe-
veelheid liefde waarmee we ge-
ven. En die liefde is gedeeld. De 
liefde voor ‘ons’ dorp. De liefde 
voor de zee. De liefde waar ons 
dorp voor staat. Incluis de na-
burige dorpen. Zandvoort gaat 
gepaard met bijzondere verge-
zichten. En die zijn gewoon net 
iets mooier zonder windturbines 
in het zicht. Daar is geen wet voor 
nodig. Dat is ons hart dat spreekt.

Gepast respect voor een ieder 
die urenlang heeft gediscussi-
eerd, geschreven, gedebatteerd, 
actie gevoerd, paalgezeten en ge-
klankbord. En dat nog steeds vol 
overgave doet. Het wordt gezien 
en gehoord. Uitstel blijft komen. 
En ik zal blijven dromen. Jullie zou-
den allemaal op een klein bootje 
de zee op moeten mogen gaan, 
om het glimlachende lange snor-
harenneusje van een zeehond in 
ontvangst te nemen. Als verdiend 
cadeautje. Dan smelt voor even 
de onmacht, de verbolgenheid, 
de onbegrijpelijkheid van 
deze kwestie. Alle uitkom-
sten en beredenering ten 
spijt. De strijd is nog altijd 
in volle gang!

Column

Strijdbaarheid
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Het Zwanenmeer

Yvon Schoorl exposeert bij Pluspunt

De Zandvoortse kunstenares en tevens lid van kunste-
naarsvereniging BKZ exposeert met haar schilderijen in het 
gebouw van Pluspunt in Zandvoort Nieuw Noord. Schoorl 
schildert vooral afbeeldingen van bekende Zandvoortse 
buurtjes en ze vindt veel inspiratie in de natuur en de kust. 

Jeugd big band New Harlem Brothers

Nadia Leen begeleidde zichzelf op gitaar

Spetterend muzikaal begin van het nieuwe jaar

door Nel Kerkman

Met nog een klein vleugje kerst-
sfeer op de achtergrond opende 
voorzitter SNZ en tevens pre-
sentatrice Irene de Jager het 
concert en introduceerde de 
deelnemers met als primeur een 
nieuwe Haarlemse jeugd big band 
de ‘New Harlem Brothers’. Het 
Zandvoorts Mannenkoor onder 
leiding van hun nieuwe dirigent 
Arjan van Dijk beet het muzikale 
spits af met drie mooi gezongen 
klassieke liederen, waarmee de 
toon was gezet. Natuurlijk onder 
het perfect begeleidende piano-
spel van Theo Wijnen. Vervolgens 
eisten de 10-jarige Gisèlle 
Mansvelder en Maike Prins met 
hun pianospel alle aandacht op. 
De twee dametjes maakten er een 
charmant showtje van. Maar dat 
niet alleen, ga er maar aan staan 
om bij zoveel publiek jouw talent 

te tonen. Tot slot speelden ze een 
quatre-mains, speciaal voor het 
concert gecomponeerd door do-
cent Wim de Vries.

Muzikale mix
Na de jonge talenten waren 
de dames van het Zandvoorts 
Vrouwenkoor aan zet. Hoewel de 
bezetting van het koor door ziekte 
geslonken was, had de kwaliteit 
van de zang er niet onder te lij-
den. Onder leiding van dirigent 
Ed Wertwijn zongen de dames a 
capella zeer zuiver drie Duitstalige 
classics en na de pauze een vloei-
ende medley van Gershwin. De 
wisseling van het koor naar soliste 
Nadia Leen gaf de diversiteit van 
het concert weer. Zangeres Leen 
begeleidde zichzelf op gitaar met 
het ontroerende lied ‘Dat ik je mis’, 
van Maaike Ouboter. Samen met 
gitarist Timothy Thodé zong Leen 
het prachtige nummer ‘Let it go’ 

Ook bij de 9e editie was de muziekkeuze van Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort 
(SNZ) zeer verrassend. Uiteenlopende muziekgenres kwamen zondagmiddag voorbij. 
Vooral de jeugd kwam ruimschoots aan bod en stal menig hart. Er kon geen stoel meer 
bij in de Agathakerk en de muziekliefhebbers genoten van begin tot het eind. Een mooi-
ere start voor het Zandvoorts culturele nieuwjaar kan men niet bedenken. 

waar Thodé een eigen versie van 
had gemaakt. Na het muzikale 
rustpuntje kwamen de Beach 
Pop Singers de aandacht opeisen. 
Onder leiding van dirigent Arno 
Westerburger en met begeleiding 
van pianiste Virginia, drummer 
Rob en bassist Ralf, zong het ge-
mengde popkoor met veel verve 
‘Help’ van de Beatles en ‘Home’ 
van Dotan, met na de pauze als 

hekkensluiter een knap gezongen 
mix van songs van de Beatles en 
de Rolling Stones.

Primeur
Maar de muzikale koek was nog 
niet op want na de onderbre-
king stonden voor en op het po-
dium 16 jongeren van 6 tot en 
met 16 jaar. Op uitnodiging van 
Leo Sanders van muziekschool 
New Wave en onder leiding van 
een zeer enthousiaste dirigent 
Lorenzo Mignacca lieten zij met 
hun blaasinstrumenten horen 
dat zij over veel talent en goede 
longen beschikken. Heerlijk om 
te zien en te horen hoe onbevan-
gen en uitbundig deze Haarlemse 
jeugd hun instrumenten bespeel-
den. Mogelijk een mooie wens 
voor 2016 om ook de Zandvoortse 
jeugd zover te krijgen voor een 
blazers big band? Ook na de pau-
ze waren de koren goed op dreef 
en lieten zij zich van hun beste 
kant horen. 

De muziekliefhebbers in de kerk 
mochten aan het eind van het 
concert samen met de koren het 
slotzang ‘We’ll meet again’ mee-
zingen. Na het welverdiende ap-
plaus bedankte Ingrid de Jager 
alle deelnemers en de sponsoren 
die het concert mogelijk maakten. 

door Nel Kerkman

Yvon Schoorl, geboren in Zand-
voort in 1948, woont dicht bij 
de duinen en de zee en schil-
dert met acryl en soms met 
olieverf. Van haar schilderijen 
maakt ze wenskaarten, die 
te koop zijn bij Hanneke Voit 
aan de Buureweg 1. Sinds kort 
zijn haar ansichtkaarten met 
Zandvoortse afbeeldingen ook 
te koop bij de Hema en de VVV. 
Binnenkort verschijnt ook haar 
nieuwe verjaardagskalender.

Schoorl vertelt: “Nadat ik me 
jarenlang heb gespecialiseerd 
in de fijne schildertechniek, ben 
ik nu wat losser aan het schil-

deren. Tegenwoordig komt 
mijn inspiratie toch wel uit het 
leven aan de kust. Als lid van 
de Zandvoortse kunstenaars-
vereniging BKZ doe ik altijd 
mee met ‘Place du Tertre’, een 
heel gezellige kunstmarkt in 
het centrum. Sinds kort heeft 
BKZ ook een ruimte in het 
centrum van Zandvoort, gale-
rie ‘Wachtkamer 1e klas’, in de 
Jupiter Passage, op de eerste 
verdieping.”

De tentoonstelling van Yvon 
Schoorl is van 5 januari tot en 
met 12 februari op werkda-
gen tussen 09.00 en 17.00 uur 
te bezichtigen bij Pluspunt, 
Flemingstraat 55.
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BANDENSERVICE

 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…

HALTESTRAAT   3                  023 57 66 752     

BISTRO   MMX 

Iedere zondag . Happy Hour!
vanaf 16.00 tot 18.00  uur.  Bij ieder 
drankje gratis een heerlijke hapje.

Vanaf 18.00 uur kunt u natuurlijk a la 
carte eten.  

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023 - 5716785

Direzione: 
Spada

Sti chti ng
Speelgoedvijver
De lachende Kikker

Grati s speelgoed
Een lach toveren op het gezicht van een kind

Uitgift e van GRATIS speelgoed
Woensdag 9 maart 2016: 09.30 – 11.30 uur

Locati e: Pluspunt, Flemingstraat te Zandvoort

Ook kunnen wij helpen bij: 
Verjaardag kind • Cadeau – Feestdoos met o.a. slingers en taart

Uitdeelcadeautjes school • Kinderfeestje • Cadeau als kind naar een parti jtje mag
Meubilair / Fietsen / Kleding / Schoenen 

Inname speelgoed:
Zaterdag 23 januari 2016  

Bel of mail voor het maken van een afspraak

Meer info: speelgoedvijver@gmail.com - Tel: 06-29741357CENTER PARCS PARK ZANDVOORT 
IS GESLOTEN 
VAN MAANDAG 18 JANUARI 
TOT VRIJDAG 29 JANUARI 2015

OP VRIJDAG 29 JANUARI 

BENT U VANAF 12.00 UUR WEER 

VAN HARTE WELKOM

Specialist voor al uw bloemwerken.

Voor een
Boeket, 

Bos bloemen,

of bloemen per stuk !!

Zondag 17 januari 2016
Aanvang 14.30 uur

Zangeres Simone Pormes
Karel Boehlee, piano

Kim Weemhoff, drums
Eric Timmermans, bas

Entree € 15,- | Theater De Krocht

OOK UW
 ADVERTENTIE 

IN DEZE KRANT?
Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459

of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl
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Max 6o 5o 5o 4o

Min 4o 4o 1o 1o

Zon 15% 20% 55% 65%

Neerslag 90% 85% 30% 20%

Wind zzw. 5-6 nw. 5-6 n. 4 no. 3

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Waarschijnlijk 
vorstvrij tot maandag

Volop winter met strakke oostenwinden en minimaal 
een week ‘duurvorst’ lijkt het niet te worden in Zand-
voort en omgeving de komende pakweg tien dagen. 
De zachte lucht wint het uiteindelijk weer.  Toch scha-
kelen we over naar een beetje kwakkelweer vanaf 
donderdag. 

De de� nitie van kwakkelweer 
(de term wordt te pas en te 
onpas gebruikt valt me vaak 
op) is wisselvallig winterweer 
met zo nu en dan wat winterse 
neerslag en temperaturen over-
dag een paar graden boven nul 
en gedurende de avonden en 
nachten meest lichte vorst. 
Zo’n situatie komt er met name 
in het weekend (landelijk). De 
kans op verraderlijke gladheid 
op de stoep, � etspad of weg 
neemt daarbij dus toe. 

Met name op donderdag 
stroomt een portie koudere 
lucht op hoogte toe en de neer-
slag zou dan al een winters ka-
rakter kunnen krijgen met wat 
natte sneeuw. Waarschijnlijk 
blijft het niet liggen, zeker ook 
omdat de bodemtemperatuur 
nog aan de hoge kant is na het 
voortdurend te zachte weer-
beeld.

De dagen rond het weekend 
verlopen nogal guur met tij-
dens dat weekend een afne-
mende buienkans. Het aandeel 
zon neemt wat toe en het blijft 
rustig weer met name op de 
zondag. Door de voortdurend 
aanlandige wind over extreem 
mild zeewater van bijna 10 gra-

den, kan het nooit koud wor-
den in de eerste tien kilome-
ters uit zee. Zowel overdag als 
in de nacht blijft het boven nul.

Veel kou pot zich wederom 
op boven het (noord)oosten 
van Europa, maar doordat 
zich geen solide hogedruk-
gebied lijkt te vormen boven 
Scandinavië, kan deze koude 
vrieslucht niet vlot wegvloeien 
richting onze omgeving. Een 
echt onvervalst winters regime 
zoals net al gezegd, behoeven 
we dus niet tegemoet te zien 
voorlopig. 

Subtiele veranderingen in 
luchtdrukpatronen evenwel 
kunnen � inke gevolgen heb-
ben. De serieuze kou ligt im-
mers op eens steenworp af-
stand van Nederland. Rond 
19 januari lijkt de zachte lucht 
toch weer aan het langste eind 
te gaan trekken. Dan klimt 
de temperatuur weer tot in 
de dubbele cijfers en wordt 
‘de zachtste winter ooit in de 
Benelux’ steeds realistischer. 

Meer weerinfo is er eventueel 
nog via www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht

Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167

Zowel de jongens als de meisjes van ONS bleven ongeslagen

Oranje Nassauschool onbedreigd 
Schoolbasketbalkampioen

Kampioenschap in zicht

Zaterdag is de Oranje Nassauschool (ONS) de grote win-
naar geworden van het 40e Schoolbasketbaltoernooi. 
Zowel bij de meisjes als bij de jongens werden alle wed-
strijden gewonnen. Wethouder Gert-Jan Bluijs reikte na 
a� oop de grote wisselbeker uit. De meisjes van de Han-
nie Schaftschool en de jongens van de Oranje Nassau-
school kregen uit handen van de voorzitter van de Zand-
voortse Sportraad John Lemmens de Sportiviteitsprijs 
overhandigd.

De handbalsters van ZSC zijn hard op weg naar een kampioenschap in dit indoorseizoen. 
Het begint haast eentonig te worden maar afgelopen zaterdagavond is weer overtui-
gend gewonnen waardoor ZSC onbedreigd en zonder puntverlies bovenaan de ranglijst 
staat. Het 4e team van de Amstelveense studentenvereniging US kon alleen in de eerste 
helft bijblijven. Toen Zandvoort in de tweede helft een tandje bijschakelde, was het met 
de tegenstand gedaan. Zandvoort won overtuigend met alleszeggende cijfers: 6-16.

Het is altijd weer een verrassing 
welke van de vijf deelnemende 
scholen zich een jaar lang bas-
ketbalkampioen van Zandvoort 
mag noemen. Vorig jaar werd 
het de Hannie Schaftschool en 
dat was een hele verrassing. 

Feit is dat de beide teams van de 
ONS een puike prestatie neer-
gezet hebben, die pas gaande 
het toernooi tot uiting kwam. 
Met grote voorsprong werd de 
school de kampioen van 2016 
waardoor de wisselbeker ‘met 

Het liep niet echt van een leien 
dakje aan het begin van de wed-
strijd. Zandvoort was niet echt 
bij de les en de thuisclub had in 
het geheel geen moeite om de 
tegenstanders te volgen. De 5-7 
ruststand was wel in Zandvoorts 
voordeel, maar de manier waarop 
dit tot stand kwam, was niet echt 
om over naar huis te schrijven. De 
tweede helft werd echter uit een 

de grote oren’ door de wethou-
der werd overhandigd aan de 
leerlingen van ONS.

Sportiviteitsprijs
Een andere verrassing kwam 
uit de hoge hoed bij de 
Sportiviteitsprijs, een door de 
Sportraad Zandvoort ingestel-
de prijs voor het meest sportie-
ve team in beide categorieën. 
Het meisjesteam van de Hannie 
Schaftschool mag zich een jaar 
lang het sportiefste team van 
Zandvoort noemen, terwijl zij 

heel ander vaatje getapt. De ver-
dediging, wellicht het grootste 
wapen van de Zandvoortse ploeg, 
stond weer als een huis zodat US 
in die 30 minuten slechts één doel-
punt wist te maken. Tel daarbij op 
de snelheid van de Zandvoortse 
dames in de break out en de eind-
stand van 6-16 is verklaard. 

Scores ZSC: Romena Daniëls en 

Schoolbasketbal

Handbal

geen wedstrijd wonnen. De jon-
gens van de ONS, het team dat 
juist alle wedstrijden won, mag 
zich dat ook noemen. 

Toekomst 
De huidige opzet van het 
Schoolbasketbaltoernooi heeft 
zijn bestaansrecht weer bewe-
zen en mag niet van de kalen-
der verdwijnen. Zowel Bluijs 
als Lemmens braken in hun 
speech dan ook een lans voor 
het Schoolbasketbaltoernooi 
dat dreigt te verdwijnen. “Deze 
editie was weer een daverend 
succes. De kinderen leven echt 
naar deze dag toe. De groepen 7 
van de basisscholen staan klaar 
om het stokje volgend jaar over 
te nemen en zijn nu al razend 
enthousiast. Dit kan niet zomaar 
verdwijnen”, zei Lemmens die 
de wethouder daarin steunde.

Uitslag meisjes: 1. Oranje 
Nas sau school (12 punten); 2. 
Nico laasschool (9); 3. Duin roos-
school (6); 4. Mariaschool (3) en 
5. Hannie Schaftschool (0).
Uitslag jongens: 1. ONS (12 
punten); 2. Mariaschool (6/+12); 
3. Nicolaasschool (6/-2); 4. Duin-
roosschool (6/-3) en 5. Hannie 
Schaftschool (0).
Kampioenschap van Zand-
voort: 1 ONS (24 punten); 2. 
Nico laas school (15); 3. Duin-
roosschool (12); 4. Maria school 
(9) en 5. Han nie Schaftschool 
(0).
Sportiviteitsprijs: meisjes 
Hannie Schaftschool; jongens 
ONS.

Noëlle Vos ieder 5; Manon van 
Duijn: 3; en Annelot Kaspers, 
Naomi Kaspers en Laura Koning 
scoorden ieder 1 keer.

Komende zondag spelen de da-
mes om 10.30 uur in de Korver 
Sporthal tegen het vierde team 
van het Amsterdamse Zeeburg, 
dat op de 7e plaats in de compe-
titie staat.



Kelly Steen in selectie U19
Plaatsgenoot Kelly Steen is 
door de KNVB geselecteerd 
voor een trainingsstage met 
het Nederlands elftal U19 in 
Portugal. In de vier dagen du-

rende stage worden twee in-
terlands afgewerkt. Op woens-
dag 20 januari tegen gastland 
Portugal en twee dagen later 
is Zwitserland aan de beurt. 

De Zandvoortse keepster, 
die momenteel voor Telstar 
speelt, is al meerdere malen 
geselecteerd voor de natio-
nale selecties. 
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan 
zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belang-
hebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit 
bij de publicatie voor de ter inzagelegging van het concept 
- besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

telijke website www.zandvoort.nl. 

Beroep
Een belanghebbende kan gedurende de bovengenoemde 
termijn van terinzagelegging (beroepstermijn) beroep 
instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens kan hij een 
verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een be-
langhebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten 
dat hij geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestem-
mingsplan naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen 
de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij 
de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp 
daarvan, kan redelijkerwijs niet worden verweten daar-
omtrent geen zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt. 
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor 
een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

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

Vergadering welstandscommissie
Op donderdagmiddag 21 januari as. vindt een vergadering 
van de Commissie voor welstand en monumenten plaats 
in het raadhuis. 
De agenda en aanvangstijd kunnen op de dag van de ver-
gadering tussen 9.00 en 11.00 uur worden opgevraagd bij 
team Wabo Zandvoort van Omgevingsdienst IJmond op 
telefoonnummer 0251-263863.
De Commissie adviseert burgemeester en wethouders over 
aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 1, veranderen en uitbreiden pavil-
joen, ingekomen 29 december 2015, 2015-VV-199.
- Locatie kadaster ZVTOO A 6713, tijdelijk plaatsen gebouw 
voor stalling reddingboot, ingekomen 02 januari 2016, 
ODIJ-2016-25528. 

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 bete-
kent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 

Gemeentelijke publicatie week 02 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 1 en 
de verdere in week 1 door het college genomen besluiten 
zijn in week 2 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Mandaat gemeentesecretaris
In de vergadering van week 1 heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten de bevoegdheid tot het 
afwijzen en vaststellen van subsidies tot 10.000 euro inclu-
sief het verlenen van voorschotten, mits opgenomen in de 
begroting, te mandateren aan de gemeentesecretaris. Het 
besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale 
Balie in het Raadhuis en staat op de website.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Groot Bentveld’ ex. artikel 3.8 Wro
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 
december 2015 het bestemmingsplan ‘Groot Bentveld’ 
gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan
Voor het landgoed ‘Groot Bentveld’ bestaat het voornemen 
om de bestaande woonfunctie uit te breiden met o.a. de 
volgende ontwikkelingen:

• ondergrondse zaal ten behoeve van beeldende kunst
• verplaatsing van de tennisbaan
• uitbreiding bestaande schuur (bovengrondse zaal ten
 behoeve van beeldende kunst)

Met het bestemmingsplan “Groot Bentveld” worden hier-
voor genoemde ontwikkelingen (planologisch) mogelijk 
gemaakt.

Gewijzigde vaststelling
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan luiden als volgt:

• toe te voegen als bijlage bij de plantoelichting het advies 
 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van 7 mei 2010.
• artikel 8.1 (strijdig gebruik) aanhef als volgt te laten luiden: 
 ‘als gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk 
 geval beschouwd een gebruik van bebouwde en on-
  bebouwde gronden’.
• toe te voegen aan artikel 8.1 (strijdig gebruik) onder een 
 nieuw onderdeel i. ‘het gebruik van binnen- en buiten-
 ruimte als een voor het publiek toegankelijke tentoon-
 stellingsruimte en beeldentuin’.

Inzage
Het bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, 
regels en een toelichting) met bijbehorende stukken ligt 
voor een ieder ter inzage met ingang van 15 januari 2016 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden bij de 
centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 
2 te Zandvoort.

De stukken zijn tevens raadpleegbaar op de landelijke 
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeen-

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 ochtenduren ook 
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. 
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Loket Zandvoort 
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op 
het gebied van Welzijn,  Zorg, Wonen en Financiën. In het 
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In 
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het 
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket 
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel 
dan met 023 5740450. 

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

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

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
(Vergunningverlening):
Per 1 januari 2016 gaat Omgevingsdienst IJmond de WA-
BO-taken van de gemeente Zandvoort uitvoeren. Deze taken 
bestaan uit vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
Spreekuur telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 
09.00 uur en 11.00 uur (telefoonnummer: 0251-263 863 of 
14023). Persoonlijk spreekuur is op dinsdag- en woensdag-
ochtend op het gemeentehuis in Zandvoort. Tijden: 10.00 
uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Inplannen afspraak 0251-263 863 
of 14023. 
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De winnende bolide van Cools en Van Riet | Foto: Chris Schotanus

Wendy Moore en haar paard Windsor zijn het jaar goed begonnen

Start van een nieuwe heat | Foto: Rob Bossink

Inhaaljacht werd beloond 

Wendy Moore haalt eerste 
internationale podiumplaats

Mooie golven tijdens 
Nieuwjaars surfwedstrijden De Nieuwjaarsrace stond in het teken van een heuse inhaaljacht. De Belg Kris Cools en 

oudgediende Pim van Riet maakten dat waar door de Nieuwjaarsrace van 2016 te win-
nen. De populaire Nieuwjaarsrace, die een lengte van vier uur heeft, werd deels in het 
donker verreden en afgesloten met een spectaculair vuurwerk.

Tijdens de Dressuur Junioren Landen proef in Benningbroek, een internationale wed-
strijd met onder andere de top van Nederland onder 18 jaar, is de Zandvoortse Wendy 
Moore met haar paard Winsor knap derde geworden met 63.31%. Dit is haar eerste po-
dium bij de topsport dressuur onder 18 jaar.

Op zondag 3 januari werd bij de Watersportvereniging 
Zandvoort (WVZ) alweer de 6e editie van de Dfrost Almu-
gar New Year’s Surf wedstrijd georganiseerd. Bijna 40 Ne-
derlandse surftoppers kwamen naar Zandvoort om in een 
ontspannen sfeer voor een mooi prijzenpakket te strijden. 

Het duo moest weliswaar na twin-
tig minuten de pits opzoeken en 
leek in eerste instantie kansloos. 
De equipe bleek met de Wolf GB 
08 echter zo snel te zijn dat ze in 
het laatste uur alsnog de kopposi-
tie pakten en niet meer afstonden. 
In dat laatste uur ging de door Bas 
Koeten Racing geprepareerde 
Wolf het duo Leon Rijnbeek en 
Sam Taheri voorbij. Voor laatst-
genoemde sloeg de pechduivel 
toe. Rijnbeek en Taheri behielden 
wel hun derde plek in de Divisie 
I, maar moesten de derde plaats 
algemeen laten aan Michael en 
Matthias Tischner, Uli Becker en 
Peter Mamerow in de BMW. Dat 
viertal kwam uit in de Divisie II en 
was daarmee tegelijkertijd de win-
naar van die klasse.

Lange tijd stond ze tweede maar 
de allerlaatste amazone Joeki Bos 
ging haar nog nipt voorbij met 

In heats van 15 à 20 minuten 
streden 4 of 5 deelnemers voor 
de eerste twee plekken om door 
te gaan naar de volgende ronde. 
Dat gaf al vanaf de eerste heats 
fantastische surfacties op de 
tweede bank, die het publiek 
vanaf strand en terras met span-
ning en toegeknepen oogjes 
volgde. Het was een uitdagende 
taak voor de juryleden om de 
diverse stijlen met elkaar te ver-
gelijken. Dit resulteerde in twee 
mooie finale-heats met een mix 
van short- en longboarders. De 
Watersport Vereniging Zandvoort 
werd vertegenwoordigd door 
het Zandvoortse talent Rafael 
Jongebloet. Echter door ver-
keerde board keuze wist hij niet 
genoeg punten te vergaren om 
door te kunnen naar de volgende 
ronde.

In de finale van de dames wist 
Sigal Kruithof een paar steile 
golven te pakken, waarop ze 
met veel snelheid fantastisch de 

Grote afwezigen waren de win-
naars van de Zandvoort 500 in ok-
tober vorig jaar, Bernard ten Brinke 
en Jelle Beelen. Ten Brinke reed in 
de Dakar Rally. Zijn optreden daar-
in eindigde in tranen omdat zijn 
voertuig vlam vatte aan het begin 
van de rally. 

Een ander opvallend verhaal was 
het optreden van de jonge Olivier 
Hart, de zoon van autocoureur 
David Hart. De zestienjarige 
Hart reed samen met Sebastiaan 
Bleekemolen in de Renault Clio 
waarmee Bleekemolen het afge-
lopen seizoen in de Benelux Cup 
reed. Het duo won bekeken de 
race in de Divisie III.

In de Divisie IV waren Carl Dekker 

63.7%. Als Moore dit jaar nog 
éénmaal boven de 63% weet te 
scoren tijdens een junioren lan-

golftop wist te raken, wat haar 
een welverdiende eerste plaats 
opleverde. Ook Yvonne Kunst 
maakte een paar mooie golfritten 
voor de tweede plek en Jennifer 
Straatman ging klassiek down-
the-line op haar longboard voor 
de derde plek. Tijdens de heren-
finale zakten de golven wat weg, 
waardoor de spanning alleen 
maar toenam. De ervaren Joost 
Duivenvoorde had de hele dag 
al schitterende lange ritten ge-
maakt en maakte tegen het einde 
van de finale heat een prachtige 
die hem de eerste plaats ople-
verde. Sander Keijers wist on-
danks een te late start goed te 
scoren met een paar steile ritten 
en werd heel knap tweede. Niels 
Hoogenstrijd kreeg net niet de 
beste golven maar werd toch 
nog verdienstelijk derde. De jon-
gere deelnemers zijn ook in de 
schijnwerpers gezet en Koen 
Proost won bij de Rookies, met 
Chayenne van Vliet als tweede en 
Stef Kil op de derde plek.

Autosport

Paardensport

Surfen

en Karel Neleman met de BMW 
E30 de winnaars. Nieuw in het pro-
gramma van de Nieuwjaarsrace 
was de deelname van de Ribank 
Mazda MaX5 Cup. De serie, met 
gelijkwaardige roadsters, kwam 
met twee geslaagde sprintraces 
in actie. De eerste wedstrijd werd 
gewonnen door Kevin van der Slik, 
op slechts 0,1 seconde gevolgd 
door Marcel Dekker. In de tweede 
manche was het Dekker die zege-
vierde, op de voet gevolgd door 
Van der Slik. 

De volgende en tevens laat-
ste wedstrijd van het Winter 
Endurance Kampioenschap wordt 
verreden op zaterdag 5 maart. 
Dan zal de Final 4 op Circuit Park 
Zandvoort plaatsvinden.

denwedstrijd, mag ze starten met 
internationaal dressuur. De lange 
periode van rust voor Wendy en 
Winsor pakte goed uit. 

Aanstaande zondag komt de 
Zand voortse dressuur amazone uit 
op de kür op muziek ZZ-Licht tij-
dens de Kring kam pioen schappen 
Noord Holland Zuid in Aalsmeer. 
Deze telt mee als voorronde voor 
het Nederlands kampioenschap. 
Vorige week haalde ze ook nog 
haar eerste twee promotiepun-
ten ZZ-Licht met 64.45% tijdens 
een wedstrijd in Velsen. Een mooi 
begin van het nieuwe jaar voor de 
Zandvoortse!

Amie Ouderenzorg
Administratiekantoor 

K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bloemsierkunst J. Bluijs
Center Parcs Zandvoort
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dierenkliniek Zandvoort
Friends in Fashion
Goodnight slaapkamers
Greeven Makelaardij
Healthclub Zandvoort
Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana

Ineke Smit Uitvaartverzorging
KVV Grafische Vormgeving
La Fontanella
MMX Italian Restaurant
Pure & Simple
Shiatsis
Stichting Classic Concerts
Stichting Jazz in Zandvoort
Stichting Speelgoedvijver 

de lachende Kikker
Tandprothese Zandvoort
Taxicentrale Fred Spronk
The Body Manager
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo

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

Adverteerders



OpeningstijdenNU:
Maandag 12.00 - 17.30 uur
Dinsdag 09.30 - 17.30 uur
Woensdag 09.30 - 17.30 uur
Donderdag 09.30 - 17.30 uur
Vrijdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur

Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius

T 023 - 529 39 84  E info@goodnight.nl

      GN Slaapkamers          GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

altijd Goedemorgen

DIVERSE SHOWMODELLEN, MET HOGE KORTINGEN, DIRECT LEVERBAAR!

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE
VOOR ALLE AANBIEDINGEN:

WWW.GOODNIGHT.NL

OPRUIM!NG  
Goodnight maakt ruimte voor de nieuwe collecties:
vele showroommodellen nu met extra veel voordeel!

M A A R  D A A R N A A S T  N A T U U R L I J K  O O K  D I V E R S E  S C H E R P  G E P R I J S D E  A A N B I E D I N G E N

Vlakke uitvoering
incl. hoofdbord Bend
en Dublin matrassen
160/180/200 x 200/210 cm

Excl. hoofdbord, vlakke Auping
spiraalbodems en Dublin matrassen
160/180/200 x 200/210 cm

Incl. hoofdbord, vlakke Auping
spiraalbodems en Dublin matrassen
160/180/200 x 200/210 cm

Van  2.105,-
Voor 1.789,-

AURONDE 1000
Exclusief hoofdbord

Inclusief 15% voordeel!

Van  3.670,-
Voor 3.119,50

CRIADE BOXSPRING
Met Bend hoofdbord

Inclusief 15% voordeel!

Van  2.510,-
Voor 2.133,50

ESSENTIAL
Inclusief hoofdbord

Inclusief 15% voordeel!

AUPING PLAZA ●  NIEUW BED? NIEUWE AUPING!                          AUPING PLAZA CRUQUIUS IN-STORE BIJ GOODNIGHT SLAAPKAMERS  NIEUW BED? NIEUWE AUPING! AUPING PLAZA CRUQUIUS IN-STORE BIJ GOODNIGHT SLAAPKAMERS  AUPING PLAZA CRUQUIUS IN-STORE BIJ GOODNIGHT SLAAPKAMERS  NIEUW BED? NIEUWE AUPING! AUPING PLAZA CRUQUIUS IN-STORE BIJ GOODNIGHT SLAAPKAMERS  AUPING PLAZA CRUQUIUS IN-STORE BIJ GOODNIGHT SLAAPKAMERS                         

15%voordeel*op het Aupingassortiment

EASTBORN NR 10 BOXSPRINGCOMBINATIE
Incl. 2 Bonellgeveerde boxsprings incl. pootjes, 1 Hoofdbord Nr 10,
2 Gestof feerde pocketveermatrassen (medium/firm) 1 HR-schuim
topdekmatras. 160/180 x 200 cm
Elektrisch verstelbaar 3.799,- 2.999,-*

3x als beste
getest!

2.799,-

1.999,-
VLAK

*

NORMA 100 BOXSPRINGCOMBINATIE
2 Vaste Norma boxsprings, 2 Pocketveringmatrassen (soepel/stevig), 1 Topdekmatras
van koudschuim, 1 Hoofdbord Norma 100, 180 x 200 cm 
Vlakke uitvoering 1.795,-*   Elektrisch verstelbaar 2.495,-*

CADEAU!
ACCESSOIRE

PAKKET

PULLMAN EXPRESS BOXSPRINGCOMBINATIE
Incl. hoofdbord, 2 pocketveerboxsprings Express, 2 comfortabele
pocketveermatrassen en luxe HR-topdekmatrassen. 160/180 x 200/210 cm
Elektrisch verstelbaar 3.999,- 3.499,-*

2.999,-

2.499,-
VLAK

*

VELDA 3D BOXSPRINGCOMBINATIE 
1 Hoofdbord 'Tech' of 'Twist', 2 Elektrisch verstelbare pocketgeveerde boxsprings
incl. optic alu pootjes en (GRATIS) RF bediening. 2 Gestoff eerde pocketveermatrassen 
(medium/fi rm) en een Luxe 3D HR-schuim topdekmatras, met GRATIS split!
Elektrisch verstelbaar 3.095,- 2.495,-*

Visco topdekmatras tegen meerprijs  100,- of latex topdekmatras, meerprijs 200,-

2.295,-

1.495,-
VLAK

*

ELKE
ZONDAG

OPEN!

**

BOXSPRINGCOMBINATIE CITY
Incl. 7-zone pocketveermatrassen 300, HR 3D Breeze topper, potenset en hoofdbord 
Dallas, 140 x 200 cm Elektrisch verstelbaar 3.099,- 2.399,-*

Meerprijs: 160 x 200 cm 99,- 180 x 200 cm 198,-
Ook verkrijgbaar op 210 cm lengte!

1.999,-

1.499,-
VLAK

*

DIVERSE SHOWMODELLEN,
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TEMPUR WINTERSALE:

250,- VOORDEEL
PER LIGPLEK!

25%

50%


