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Auto slaat
over de kop
op Zeeweg

De politiek heeft 
weer vergaderd

Reünie restaurant De Albatros in 
Amsterdam Beach Hotel

‘Ze hebben weer 
ouderwets reclame 

gemaakt voor hun vak’

Toen Jansen het Amsterdam 
Beach Hotel begon had zij al 
een idee om zo een reünie 

vorm te gaan geven. Na een 
paar vluchtige gesprekken met 
Demmers kregen de ideeën 

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

Afscheid van
volkszangeres
uit de Jordaan

Voetballers
waren de baas
op het veld
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Het interpellatieverzoek van de VVD, over de huisves-
ting van 40 tot 80 statushouders in het Spalier, is dins-
dagavond tijdens de behandeling in de raad bijna uit 
de hand gelopen. Eerst werd de indiener Martijn Hen-
driks (VVD) voor de derde keer het woord gegeven, 
hetgeen volgens de regelementen niet mogelijk zou 
zijn. In die derde beurt vroeg hij om met een schorsing 
om een motie terug te komen. Ook dat is voor zover be-
kend, nog nooit in dit verband gebeurd.

Een interpellatie is in principe 
een ‘simpel vraag-en-antwoord-
spelletje’ van de raad met het 
college. Na het indienen van de 
VVD-motie was er de gelegen-
heid voor de aanwezige raadle-
den om hun mening daarover 
naar buiten te brengen. Uit 
een ‘verspreking’ van Eg Poster 
(OPZ), die voor een ieder dui-
delijk verstaanbaar was, zou 
blijken dat de eigen wethouder 
Liesbeth Challik niet voor het 
collegevoorstel zou zijn. Dit was 
koren op de molen van de oppo-
sitie. Volgens Jerry Kramer (VVD) 
zou er geen overeenstemming 
binnen het college over dit on-
derwerp zijn. Omdat wethouder 
Challik zich voor de vergadering 
had afgemeld, kon zij zich niet 
verweren. 

Vervangend wethouder burge-
meester Niek Meijer vroeg een 
schorsing aan om datgeen wat 
er in de raad gezegd was, met de 
aanwezige leden van het college 
te bespreken. De burgemeester 
meldde na de schorsing namens 
het college dat de afwezige wet-
houder om legitieme redenen niet 
aanwezig kon zijn. Zij is ten eerste 
op vakantie en ten tweede was zij 
getuige bij het huwelijk van een 
goede vriendin in het oosten van 
het land. Ook zei Meijer dat nog 
niet alle feiten bekend zijn en dat 
er vrijdag een besluit zal worden 
genomen. Hij kon dus niet op alle 
vragen van de VVD een antwoord 
geven. “Gezamenlijk doen is het-
geen waar wij voorstaan. Het col-
lege ontraad de motie”, zei Meijer.

Na de discussie moest er uiter-
aard gestemd worden over de in-
gediende motie. Hendriks vroeg 
om hoofdelijke stemming, iets 
wat alleen in grote, belangrijke 
zaken tevoorschijn wordt ge-
haald; meestal gaat het bij ‘hand 
opsteken’. De uitkomst was dat 
de motie met negen stemmen 
tegen, verworpen was.

Achter de schermen gebeurde het...

Interpellatieverzoek VVD 
loopt bijna uit de hand

steeds meer vorm en afgelopen 
zaterdag was het dan feest. Een 
vijftal koks (Maurice Demmers, 
Toon Kuhlman, Chris Kuin, Rene 
de Kluijver en Daan Molenaars) 
en een ober (Udo Wetzel) waren 
bereid om samen met Suzanne  
Jansen de kar te trekken en 
ze maakten er een geweldige 
avond van. De ‘keukenvorsten’ 
hadden een prachtig diner in 
elkaar gezet en dat werd voor 
een speciale prijs aan de man 
gebracht. “We hebben slechts 
één keer een advertentie hoe-
ven zetten, daarna ging het 
vanzelf. We zaten helemaal vol”, 
zei een enthousiaste Suzanne 
Jansen na a� oop.

De gasten, allemaal beken-
den uit de periode Albatros 
van Jansen en Demmers, ge-
noten van een proeverij van 
voorgerechten gevolgd door 
een uiensoepje, Surf & Turf als 
hoofdgerecht en als dessert een 
Petit grand dessert. Na het diner 
was er volop gelegenheid om 
elkaar weer eens te spreken en 
het bleef nog lang druk in eb 
& vloed. De initiatiefneemster 
meldde een dag later dat er nu 
al voorzichtig gedacht wordt 
om dit volgend jaar te herhalen. 

In eb & vloed, het restaurant van het Amsterdam 

Beach Hotel, vond zaterdag een bijzondere reünie 

plaats. Gasten en medewerkers van het beroemde 

restaurant ‘De Albatros’ in de Haltestraat waren bij-

een gekomen om elkaar, onder het genot van een 

schitterend diner en de nodige drankjes, weer eens 

te ontmoeten. Een initiatief van oud-eigenaar Mau-

rice Demmers en oud-medewerkster van de Albatros 

en huidige eigenaar van het Amsterdam Beach Hotel, 

Suzanne Jansen.

ZANDVOORT 

 

korting 
Euro   10 cent 
Diesel  8 cent 

ZANDVOORT

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
023 792 00 36 - cremefresh.nl

Inspraak concept nota van uitgangspunten 
bestemmingsplan Bedrijventerrein 

Zandvoort Noord ligt ter inzage. Kijk op pagina 18
Gemeente Zandvoort

heren mode
monsterverkoop bekende merken

kostuums scheerwol

van e 399,-

nU e 149,- !

Winterjassen

van e 269,-

nU e 99,- !

Alle Colberts
van e 299,-  e 249,-

nU e 69,- !

Openingstijden:

Vr - Za - Zo
10.00 - 17.00 uur

humberto kostuums

van e 499,- e 399,-

nU e 169,- !
KerKstraat 28    Zandvoort

kostuums
Wol/Blend

van e 349,-  e 299,-
nU e 129,- !

!  



Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur Ds. A. Mak uit Bloemendaal
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha  
09.30 uur Pastoor B. Putter
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus  
10.00 uur Pastor N. Kerssen
www.boazparochies.nl

Evangelische Gemeente 
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken 
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl 

Kerkdiensten - a.s. zondag

Burgerlijke stand
16 JANUARI –  22  JANUARI 2016
Geboren:
Mila Monique, dochter van:  Crabbendam, 
Niels en: Volkers, Sabine Melanie

Overleden:
Sturkenboom,  geb.  Kerkhoven, 
Jessica Angeline, geb. 1957
van Honschoten,  Theodorus, geb. 1927
Neele, geb. van Brussel, Maria, geb. 1925
Glasbergen,  Jacob, geb. 1944
Koper, Dirk, geb. 1953
van Heijningen, Geertuida Gijsberta Gerarda
Bolk, Wilhelmina Anna Elisabeth, geb. 1924
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Willem Bluijs
onze allerliefste vader en opa

Geen dag zonder jouw dierbare herinneringen 

Jeannette, Marco, Mariëlle

HOOG HOOG HOOGLaag Laag
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Waterstanden
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JAN/FEB

Haltestraat 44 te Zandvoort

Williams Hollandse Avond
met muziek van eigen bodem met o.a.

Yves Berendse
Zaterdag 6 februari a.s.

vanaf 20.00 uur  |  GRATIS toegang

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je sterft
’t is vreemd, maar die vergeet je
Het is ons dikwijls zelfs ontgaan
Je zegt ik ben wat moe
en plots ben je aan je laatste stap toe.

Heel erg verdrietig, maar zo trots op wie hij was, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve 

zorgzame papa en onze allerliefste opa

Bernardus Cornelis van der Linden
“Ome Puk”

Weduwnaar van Wil Schulte

   Noordwijk,                                   Zandvoort,
  30 april 1930                               24 januari 2016

Brigitte en Piet
 Philip
 Sabine
 Pascale
Nicole
 Puck

Correspondentieadres:
Mevrouw B.E. van der Linden
Kostverlorenstraat 92 F, 2042 PK Zandvoort

De uitvaart zal overeenkomstig de wens van onze 
vader in besloten kring plaatsvinden.

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Scipio en team 
Duinrand voor de liefdevolle verzorging van onze vader.

NIEUW

Elke eerste en derde vrijdag van de maand 
live jazz van 20.30-23.30 uur in Grand Café XL

Entree gratis
Start: vrijdag 5 februari 
met Machteld Cambridge Quartet

Meer info: www.xljazz.wordpress.com

Grand Café XL

Meer info: www.xljazz.wordpress.com
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...is de winter kort maar krachtig 
geweest. Nog even en de sei-
zoensgebonden strandtenten 
gaan weer schuiven voor hun 
plek op het strand. Altijd een 
heerlijk idee, het geeft aan dat 
we richting het voorjaar gaan. 
Maar laten we niet te vroeg jui-
chen, het kan nog steeds gaan 
vriezen en een Elfstedentocht in 
maart behoort nog tot de moge-
lijkheden. 

Dat de natuur door de zachte 
temperatuur behoorlijk in de war 
is, is goed in de tuin zien. Overal 
schieten de plantjes omhoog 
en in sommige struiken zitten al 
knoppen. De merels  zingen het 
hoogste lied en snoepen van 
onze hulstbomen. Dat doen ze 
trouwens op een efficiënte wijze. 
Eerst de besjes van de ene boom 
en als die goed kaal is dan wordt 
de andere onder handen geno-
men. Ook de kramsvogels zijn 
te gast om de verleidelijke hulst 
besjes te verorberen. Zo gaat het 
hard met de wintervoorraad. De 
mezen inspecteren de nesthok-
jes maar ze zijn erg kieskeurig. 
Eerst moeten de hokjes goed 
schoon gemaakt worden, maar 
daar zijn wij nog niet aan toe. 
Alles op z’n tijd.

Van de week is er veel com-
motie geweest over het wel of 
niet afschieten van herten. De 
tegenstanders van de afschot 
waren afgelopen maandag in 
het Provinciehuis aanwezig om 
hun misnoegen kenbaar te ma-
ken. Het besluit is gevallen: de 
hertenpopulatie moet worden 
verkleind. En kennelijk kan dit 
alleen maar door afschot. Dat 
er te veel herten zijn is een ding 
wat zeker is. De hertenfluisteraars 
Dalhuijsen en Van der Sloot bren-
gen elke dag grote groepen her-
ten terug naar waar ze horen. De 
hangherten zijn veelal manne-
tjes die in het dorp aan de zwier 
gaan. Voedsel tekort kan het niet 
zijn want een echte winter is er 
nog niet geweest. Persoonlijk 
denk ik dat verantwoord beheer 
de beste oplossing is en dat had 
allang moeten gebeuren. Zo krijg 
je een gezonde populatie. Ook 
bijvoeren in de winter moet wor-
den verboden. De natuur regelt 
zich zelf, daar moeten wij ons niet 
in mengen. Maar wie ben 
ik? De vele natuurdeskun-
digen weten het beter. Het 
besluit voor afschot is nog 
lang niet gestreden.  
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Menno Veenendaal spreekt de bezoekers toe in het Zandvoorts Museum | Foto: Rob Bossink

‘Sprekende kleuren’

Nieuwe bewonersbijeenkomst 

door Nel Kerkman

De tentoonstelling van schil-
der, graficus en tekenaar Hans 
Wiesman (1918-1988) toont de 
veelzijdigheid van deze kunste-
naar. Hij beheerst veel gemengde 
technieken die  veelal gebruikt 
werden met en op verschillende 
materialen. De oudere werken 
zijn nog donker van kleur met 
ondermeer een mooie olieverf 
van Stoop’s Bad, Amsterdamse 
stadsgezichten en een portret van 
een Scheveningse in potloodte-
kening. Daarentegen krijgen zijn 
latere werken meer belijningen 
en heldere kleuren. Het verschil is 
goed te zien in de twee grote doe-
ken ‘Strand’. De kunstwerken in 
de overzichtstentoonstelling van 
Wiesman zijn fraai tentoongesteld 
met in het midden van de zaal zijn 
schildersezel als blikvanger.   

Monique Veenendaal
Monique Veenendaal is al zo’n 
25 jaar beeldhouwster en heeft 
vele succesvolle exposities op 
haar naam. Haar voorkeur ligt 
bij figuratieve en half-abstracte 
mensfiguren maar ook abstracte, 
vrijheid symboliserende vogelfi-
guren behoren tot haar werk. In 
de tentoonstelling ‘Sprekende 
kleuren’ zijn haar mooie bronzen 
in ronde vormen te bewonderen 
en ze zijn in fraaie harmonie met 
de kunstwerken van Wiesman.

Menno Veenendaal
De Haarlemse beeldend kun-

Kerntakendiscussie
Door al deze ontwikkelingen 
zou men bijna vergeten dat de 
hoofdmoot van de agenda de 
lopende Kerntakendiscussie 
was. Ter tafel lag een rapport 
met de uitkomsten van de 
Kerntakendiscussie deel I, uit 
een werkgroep voortgekomen. 
De raad werd gevraagd in te 
stemmen met deze uitkomsten 
van de werkgroep, met daarin 
een aantal voorlopige keuzes; 
de keuzes uit het rapport in de 
participatie te brengen; de par-
ticipatiegraad nader te bepalen 
en samen met het college ten 
behoeve van de participatie 
een Plan van Aanpak op te stel-
len; dit te behandelen in een 
raadscommissie, en het bud-
get dat de raad ter beschikking 
staat voor participatie, voor zo 
ver nodig, in te zetten voor de 
Kerntakendiscussie. 

Lid van de werkgroep Ruud 
Sandbergen (D66) was de in-
diener van dit gewijzigde raads-
voorstel. Hij verdedigde dat met 
verve maar kreeg toch behoor-
lijke tegenstand van Astrid van 
der Veld (GBZ) en Willem Paap 
(SZ), toen hij zei dat onder an-
dere hun partijen de taken die 
in het rapport naar voren ko-
men niet aan zouden kunnen. 
Zij voelden zich door de sociaal-
liberaal gekleineerd en hij werd 
terecht door de voorzitter op 
zijn vingers getikt waarna hij 

De locatie van de bijeenkomst was 
bij het ter perse gaan van deze 
krant nog niet bekend gemaakt. 
Zodra die locatie bekend is, zal De 
Zandvoortse Courant hier via de 

stenaar en musicus Menno 
Veenendaal wordt in de kunst-
wereld benoemd als een creatie-
ve duizendpoot. Niet alleen als 
beeldhouwer maar ook als jazz-
drummer is hij al vele jaren ac-
tief. Naast het musiceren en het 
organiseren van muziek geeft 
Veenendaal ook beeldhouw-
cursussen. Hij is een gedreven 
kunstenaar die vooral met zijn 
prachtige koppen de aandacht 
opeist. Een markant borstbeeld 
van Koning Willem Alexander is 
in het museum te bezichtigen.

Ronald van Tetterode
De muren van de zijvleugel zijn 
met koffie geverfd, dit om de 
50 tekeningen van Ronald van 
Tetterode nog beter te tonen. 
Sommige tekeningen zijn met 
koffie geschilderd en andere met 
ecoline en inkt en tonen een reis 
naar de Gallezmiezen ‘waar we 
allemaal naar toe gaan!’.  De niet 
ingelijste tekeningen zijn veelal 
afbeeldingen met een doorden-
ker. En zoals Van Tetterode het 
in zijn speech verwoordde: “Het 
zijn net de kleren van de keizer. 
Je vindt het mooi of niet.” Roland 
van Tetterode is behalve teke-
naar ook schilder, boekenmaker, 
illustrator en tekenmeester.  

De tentoonstelling ‘Sprekende 
kleuren’ is tot 6 maart te bezichti-
gen in het Zandvoorts Museum, 
dat van woensdag tot zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur is ge-
opend.

zijn excuses aanbood. 

Hendriks meldde dat de VVD 
in de commissie al vrij kritisch 
was geweest. “Wij hebben ge-
constateerd dat er extra taken 
bij komen. Een aantal zaken 
vinden wij te vrijblijvend. VVD 
kan het stuk zoals het hier ligt 
niet steunen”, zei hij. Paap zei, 
mede namens het wegens 
ziekte afwezige PvdA-raadslid 
Gert Toonen: “Wij, PvdA en SZ, 
vinden kerntakendiscussie be-
langrijk. Maar wij vragen ons af 
of dit document werkbaar is. SZ 
kan dit stuk alleen maar ter ken-
nisgeving aannemen.”

Aan het einde van de discussie 
deed zich, na de excuses van 
Sandbergen, een tweede inci-
dent zich voor. Leo Steegman 
(OPZ) wilde per se iets zeggen 
over iets dat naar het idee van 
de voorzitter allang was afgeslo-
ten. Het raadslid dramde door 
waarna Meijer de vergadering 
schorste en hem op zijn werkka-
mer ontbood voor een gesprek. 
Bij terugkomst was alles weer in 
kannen en kruiken. Na de twee-
de termijn bracht de voorzitter 
het raadsvoorstel in stemming. 
Het werd met 8 stemmen voor 
en 7 stemmen tegen aangeno-
men.

U kunt de discussies via de web-
site van de gemeente volledig 
terugluisteren.

website www.zandvoortsecou-
rant.nl melding van maken. Wel is 
er een tijdstip bekend. De avond 
begint om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 21.00 uur.

De nieuwe tentoonstelling ‘Sprekende kleuren’ in het 
Zandvoorts Museum is een combinatie van kunstenaars 
die alle vier zeer gedreven zijn in hun kunstuitingen. De 
kunstenaar Hans Wiesman neemt met zijn kunstwerken 
de grootste ruimte in. In de zijvleugel van het museum 
zijn de tekeningen van Roland van Tetterode tentoonge-
steld. De beeldhouwwerken van het echtpaar Monique 
en Menno Veenendaal zijn een rustige tegenhanger in 
het kunstgeweld. 

Maandag 1 februari zal er opnieuw een bewonersbijeen-
komst worden georganiseerd voor de direct betrokkenen en 
omwonenden bij de mogelijke huisvesting van statushou-
ders in het Spalier aan de Kostverlorenstraat. Burgemeester 
Niek Meijer heeft deze bijeenkomst aangekondigd. 
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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? 

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

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

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

Behandeling volgens afspraak
Ook behandelingen aan huis mogelijk

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

Week 5 : 1 t/m 7 februari

Varkens Schnitzels Naturel of lekker gepaneerd ............

Boeren Achterham....................................................................................................

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

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

4 stuks  
€ 6,00

150 gram € 2,49

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
28 januari t/m 3 februari

WOEZEL & PIP 
OP ZOEK NAAR DE SLODDERVOS
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

SNOOPY & CHARLIE BROWN: 
DE PEANUTS FILM
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

BURNT
DO TM DI OM 19.00 UUR

POINT BREAK (3D)
DO TM DO OM 21.30 UUR

CINEMA NOSTALGIE:
THE LADY VANISHES VAN HITCHCOCK
DI OM 13.30 UUR

ROBINSON CRUSOE (3D/NL) 
➔ VANAF 10 FEB 15.30 U.

FAMILIEWEEKEND 
➔ VANAF 18 FEB

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

VERWACHT:

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.

Verlies gewicht! Voel je geweldig! 
Verander je leven!

Start nu met (hot) yoga 
bij Daandasana yoga

• Meld je aan voor een gratis proe� es
 WWW.DAANDASANAYOGA.NL

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

Evenementenagenda

31 Rommelmarkt - In theater De Krocht, 10.00-16.00 uur

31 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: 
 Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

31 Muziek op zondagmiddag - Studio Anthony, 
 Oosterparkstraat 44. Aanvang 16.00 uur

FEBRUARI
5 Stand Up Jazz - Machteld Cambridge Quartet in 
 grandcafé XL, aanvang 20.30 uur

6 Hollandse avond - Live muziek met o.a. Yves Berendse. 
 Williams Pub, aanvang 20.00 uur

7 Kindercarnaval - Theater De Krocht, 14.00-17.00 uur

7 Comedy Night - ‘Open Mic’ in restaurant eb & vloed 
 (Amsterdam Beach Hotel), aanvang 20.00 uur

❄ JANUARI ❅  FEBRUARI ❆

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

Live
 va

nuit h
otel
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ooglan

d 

‘G
oed
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en
 Zan

dvo
ort’

Presentatie: Henny van der Leden en Ben Zonneveld

Programma voor de uitzending van zaterdag 30 januari:

10.10 uur Maandelijks gesprek met Pluspunt/
 Hella Wanders van het Cursusbureau

10.25 uur ABN AMRO sluit haar kantoor in Zandvoort/
 Christiaan Moonen, districtsdirecteur

10.40 uur Ontwerp Watertorenplein/
 George Polman, AG Architecten

11.10 uur Politiek

11.25 uur Afschieten damherten/
 Bram van Liere, Partij voor de Dieren

11.40 uur Onder voorbehoud

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden
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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)

KNRM donatie

Een groep Zandvoortse vrien-
den heeft de jaarwisseling ge-
zamenlijk in huiselijke kring ge-
vierd. Om het feest mogelijk te 
maken werd een pot gemaakt, 
maar achteraf bleek dat er een 
geldbedrag over bleef. Tja wat 
doe je dan? Een van de vrienden 
is vrijwillige opstapper bij KNRM 
Zandvoort. Toen hij vertelde dat 
de KNRM geen subsidies ont-
vangt en het moet hebben van 
giften, donaties en erven, wa-
ren de vrienden er snel uit: “We 
doneren het aan de KNRM!” De 
KNRM heeft het bedrag inmid-
dels ontvangen en kan het goed 
gebruiken, want er staat dit jaar 
een verbouwing van het station 
aan de Thorbeckestraat gepland.

Arvee en Noor Brandt 
in Naarden-Vesting

Echte kunstliefhebbers kunnen 
van 28 tot 31 januari hun hart 
ophalen bij de 19e editie van 
het Kunst & Antiek Weekend 
Naarden. Op deze expositie zijn 
onder de 60 exposanten ook 
twee Zandvoortse kunstenaars, 
Rene de Vreugd (Arvee) en Noor 
Brandt, aanwezig met hun mooie 
kunstwerken. Ieder jaar trekt 
het Kunst & Antiek Weekend 
Naarden, dat bekend staat als 
een echte koopbeurs op hoog 
niveau, een groot aantal bezoe-
kers uit Nederland en België. De 
verkoopexpositie is in de Grote 
Kerk in Naarden-Vesting.

Gratis concert
Komende zondag staat de deur 
van stichting Studio Anthony, 
aan de Oosterparkstraat 44 in 
Zandvoort, weer wagenwijd 
open voor de liefhebbers van 
mooie muziek. Zangeres Deirdra 
zal een concert verzorgen. Ze 

zal optreden met pianobege-
leiding van Marjolein van den 
Hombergh. Op het programma 
staan twee van haar eigen num-
mers, die ze naast een aantal 
mooie Engelse ballads en een 
nummer van Frans Halsemaen 
zal brengen. De presentatie is 
in handen van zangpedagoog 
Onno van Dijk, die samen met gi-
tarist Wout Age ‘As far as my eyes 
can see’ en ‘I can’t help falling in 
love’ zal zingen. U bent van harte 
welkom bij dit gratis concert, dat 
om 15.30 uur zal beginnen.

Digitaal spreekuur
Bij Steunpunt OOK Zandvoort 
is er elke eerste dinsdag van de 
maand, in samenwerking met 
SeniorWeb Haarlem en het cur-
susbureau van Pluspunt, een di-
gitaal spreekuur. Op dit spreek-
uur kunt u geholpen worden met 
vragen die u tegenkomt bij het 
gebruik van PC, laptop, tablet, 
iPad of smartphone. Ook kunt u 
advies krijgen bij de aanschaf. Er 
is een aantal vrijwilligers aanwe-
zig om u individueel te helpen. 
Tijdens het spreekuur is er om 
10.30 uur een korte presentatie 
rond een specifiek thema. Het 
thema op dinsdag 2 februari is: 
“Windows 10 voor iedereen”. 
Deelname is gratis. Meer in-
formatie is te vinden op www.
ookzandvoort.nl/spreekuren/
digitaal-spreekuur.

Winnaars 
kerstbomenloterij
Bij de inzameling van de kerst-
bomen voor de verbranding op 
woensdag 8 januari jongstleden, 
heeft de gemeente Zandvoort 
loten uitgedeeld aan kinderen 
die een of meer kerstbomen in-
leverden. Er zijn dit jaar in totaal 
1.318 bomen ingezameld. Bij 
het Schuitengat 795 en 523 bij 
de remise. Dat zijn er 220 meer 
dan vorig jaar. Per boom ontvin-
gen de kinderen € 0,25 en een 
lotnummer voor de loterij waar-
mee kans gemaakt wordt op een 
cadeaubon. De uitslag van deze 
loterij is als volgt:
Roze: 24 – 131 – 252 - 349 – 372 – 
446 – 765 – 835 – 878 – 919
Blauw: 261 – 298 – 537 – 572 – 
614 – 727 – 832 – 895 – 916 – 967
De bonnen zijn op te halen bij de 
Centrale Balie in het raadhuis tij-
dens de openingsuren: dagelijks 
van 08.30 tot 16.00 uur.

Rika Jansen (archie� oto)

Nieuwe beeld- en geluidsinstallatie in de aula van de begraafplaats

Met het overlijden van Rika Jansen 
komt er een einde aan een tijdperk

Meer technische mogelijkheden 
op begraafplaats Zandvoort

De laatste jaren van haar leven 
woonde Rika in Zandvoort. In 
Amsterdam wonen, wilde zij 
niet meer. “Het is mijn stad niet 
meer, ik voel me er niet meer 
thuis”, liet zij weten. Vorig jaar 
ging het even niet goed met 
haar. Ze kon niet langer zelf-
standig thuis wonen. Het Huis 
in de Duinen leek haar eindbe-
stemming. Maar alleen op een 
kamertje, zag Rika niet zitten. 
“Daar ga ik dood. En dat wil ik 
nog niet.” Ze heeft toen alles in 
het werk gesteld om naar haar 

eigen huis terug te keren. “Daar 
wil ik sterven, niet eenzaam in 
een kamertje.” Er werd geregeld 
dat er driemaal per dag hulp 
kwam om haar te verzorgen. En 
zo leefde zij nog ruim een half 
jaar in alle tevredenheid in haar 
eigen huis.

De laatste weken ging het ech-
ter snel achteruit met haar. 
Haar hartfunctie was niet goed 
meer en vorige week donder-
dag kwam er een einde aan 
haar bewogen leven. Zij had er 

Dorpsgenoot Rika Jansen is vorige week donderdag op 
91-jarige leeftijd overleden. Rika werd in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw landelijke bekend  als Jordaan-zan-
geres Zwarte Riek. Haar bekendste nummers waren ‘M’n 
wieggie was een stijfselkissie’ en ‘Amsterdam Huilt’. Nog 
altijd klinken deze liedjes in Amsterdamse kroegen en 
zijn regelmatig te horen op de radio.

De algemene begraafplaats Zandvoort heeft sinds kort een nieuwe geluidsinstallatie 
aangeschaft. De nieuwe installatie kan ook beelden afspelen tijdens een uitvaart. 
Dat er naast geluid nu ook gebruik gemaakt kan worden van beeld is helemaal van 
deze tijd. 

vrede mee, want haar streven 
om negentig jaar te worden had 
zij ruim gehaald. Zij stierf in het 
bijzijn van haar enige kleinzoon 
Ricardo, die precies op tijd over 
was gekomen uit Dubai. Hij is 
de zoon van Rika´s dochter 
Riekie, die in 1994 op 49-jarige 
leeftijd overleed.

Einde tijdperk
Met de dood van Zwarte Riek 
komt er een einde aan een tijd-
perk. Rika was de laatste nog le-
vende Jordaanartiest van de ge-
neratie Johnny Jordaan, Tante 
Leen en Willy Alberti. Zij was 
trots op wat zij als artieste had 
bereikt. Haar grote wens was 
om een eigen boek te hebben 
met haar levensverhaal. Dat is 
gelukt. Op haar negentigste ver-
jaardag kwam deze biogra� e, 
geschreven door Kees Rutgers, 
uit. De presentatie van het boek 
in het Wapen van Zandvoort 
was haar laatste optreden in het 
openbaar. Zij genoot met volle 
teugen dat zij nog eenmaal in 
de schijnwerpers stond.

Afgelopen maandag wap-
perde aan Rika’s huis de 
Amsterdamse vlag, symboli-
serend dat Amsterdam huilt 
om het verlies van de aller-
laatste Jordaanvedette. Die 
middag was haar  allerlaatste 
voorstelling op Crematorium 
Westerveld in Driehuis. Met 
een daverend applaus werd 
voorgoed afscheid genomen 
van deze Grande Dame van het 
Nederlandse entertainment. 

De beeldinstallatie maakt het 
mogelijk om tijdens de herden-
kingsdienst foto’s, beelden of � lm-
materiaal te tonen. Ook kan infor-
matie gedeeld worden via twee 
beeldschermen. De beeldscher-
men bevinden zich aan de beide 
zijkanten in de aula zodat de beel-
den voor alle aanwezigen goed 
zichtbaar zijn. Op korte termijn 
wordt er nog een derde beeld-
scherm bijgeplaatst in de wacht-
ruimte. Deze extra service is mede 
mogelijk gemaakt door donaties 
van het Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort en de vereniging 
Onderling Hulpbetoon. 
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Moritz food & drinks
Zeeweg 98    2051 EC    Overveen    

T 023-573 8010    info@restaurantmoritz.nl    www.restaurantmoritz.nl

MORITZ
Food & Drinks

A L L  Y O U  C A N  E A T
m e e r  d a n  1 0 0  v e r s c h i l l e n d e  h a p j e s

Spicy Garlic Prawns
Calamaris Sweet Soy Beef

Sake BeefSake Beef

Crab ClawsCrab ClawsCrab ClawsCrab ClawsCrab Claws

Roti Roll

Seasonal Vegetables

Beef Bapao

Honey Chicken
Mango Shrimp Cocktail

Sake Zucchini

Tofu Five Spices

Buta Teriyaki

Fruit Salad*

Chicken BaaGaa

  Moritz Maki*

Crispy Noodles

China Beef

Sake Nigiri

Avocado Sake Maki

Sake MakiSake Maki

Surimi MakiSurimi Maki

Crispy Maki

Vegetarian Prawns

Carpaccio Maki

Thai Fried Rice
   Sake Sashimi*   Sake Sashimi   Sake Sashimi*

CreuseCreuseCreuseCreuse

  Maguro Sashimi*

Mango Shrimp Cocktail Xiu Mei

Sake Zucchini

Ha Kau

Won Ton Soup

Mango Shrimp Cocktail

Sole Fish*Buta TeriyakiButa Teriyaki

Tuna Wraprolls
Beef Bapao

Tuna WraprollsTuna Wraprolls
Beef Bapao

Tuna Wraprolls

California Temaki

Cha Siu

T 023-573 8010    info@restaurantmoritz.nl    www.restaurantmoritz.nlT 023-573 8010    info@restaurantmoritz.nl    www.restaurantmoritz.nl

California Temaki

Cha SiuCha Siu

Sweet Bite Peppers

Kung Pao Chicken
Kimchi Gyoza

Crispy Noodles

Springrolls

Crispy Maki

Maguro Nigiri

Veggie Wraprolls

Banana FrittersBanana FrittersBanana Fritters

Pepper Rack

Malay SatehMalay SatehMalay Sateh

Croquette BallsCroquette BallsCroquette Balls

Sake Temaki

Beef CarpaccioBeef Carpaccio

Wakame Salad
Tataki Salad

Edamame

Veggie TemakiVeggie Temaki

T 023-573 8010    info@restaurantmoritz.nl    www.restaurantmoritz.nl

SpringrollsSpringrolls

Piri Piri Wings

Sake TemakiSake Temaki

Kani Crab Cakes

Croquette Balls

Seabass Teriyaki

California TemakiCalifornia Temaki

Sweet Rack

Mango Shrimp Cocktail Xiu MeiMango Shrimp Cocktail Xiu Mei

Sole Fish*Sole FishSole Fish

Tuna Wraprolls

Kara Age

Thai Beef Salad

Yukimi Daifuku* Strawberry
  Cheesecake*

Kani Crab Cakes

Icecream

Kara AgeKara AgeKara AgeKara Age

Brownie Bites

 Coquilles St. Jacques*

Kani Crab CakesKani Crab Cakes

Icecream

Kani Crab CakesKani Crab Cakes

IcecreamIcecream

Binnenkort onze nieuwe menukaart 2016
Daarom tijdelijk 15% korting op de menus
Kom snel nog genieten van al deze bites

Moritz  DeLuxe Menu van  € 33,50 voor € 28,50 p.p
Moritz Menu van € 28,50 voor € 24,50 p.p.

Kinderen van € 16,50 voor € 11,50 p.p.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bloemen & Planten 
& ........

HALTESTRAAT   13                  023 57 17 523      

mmx   ITALIAN  RESTAURANT

Valentijnsdag 14 februari 
3 gangen menu    € 32,-

Voorgerecht  
 Misto MMX terra  

 Mix van carpaccio, vitello tonnato, bresaola met                
truffel  en Buffelmozzarella

Hoofdgerecht 
Pappardelle a la Colombo

Verse huisgemaakte lintpasta van meer dan 1 centimeter 
breed met garnalen, witte wijn ,roomsaus en pesto  

Of 

Saltimbocca alla Romana 
kalfslapjes op z’n Romeins , met Parmaham en salie

Dessert 
Tiramisu’ della casa   

Of 

Citroentaart

Kom en ontdek op een gezellige en toegankelijke 
manier de boeiende wereld van wijn!

Wil je meer leren over wijn? Kom dan naar de Wijnologie Wijnschool
en volg hier één van de wijncursussen. Er is een cursus voor iedereen!
Heel interactief en met de neus in de wijn gaan we aan de slag. Met 
plezier en gezelligheid voorop, want wijn draait vooral om genieten!

 
Data 2016:

Proef! – een snelle start in de wereld van wijn
• Dinsdag 16 februari  van 19:30-22:00 uur

• Vrijdag 11 maart van 19:30-22:00 uur

Basis! – haal in twee avonden het SDEN1-wijnvignet
• Dinsdag 1 en 8 maart van 19:30-22:00 uur
• Vrijdag 8 en 15 april van 19:30-22:00 uur

Wijn-Spijs! – alle handvatten in 1 dagdeel
• Zondag 28 februari van 14:30-17:00 uur
• Woensdag 13 april van 19:30-22:00 uur

Kijk voor alle informatie en prijzen op www.wijnologie.nl/wijnschool. 
Aanmelden of een vraag? 

Mail Bianca van der Ven op bianca@wijnologie.nl of bel 06-28258555.HALTESTRAAT   3                  023 57 66 752     

BISTRO   MMX 

 14 februari 2016
Valentijnsdag...Lekker eten met je liefje

3 gangen  Valentijnsmenu  €  22,50
 proeverij van 3 verschillende Italiaanse Tapas 

naar eigen keuze
****

 Kogelbiefstuk met champignons
of

 pizza  in vorm van een hart
****

Scroppino

a la carte ook mogelijk 

Zondag 7 februari • 14.00 - 16.30 uur

Kinder carnaval
in

Theater de Krocht
Gratis entree.

Je komt toch ook verkleed in je leukste outfi t?
En wil je optreden zoals je lievelingsartiest, neem dan 

je cd met je favoriete liedje mee om te playbacken.

Voor alle kinderen een verrassing!

OOK UW 
ADVERTENTIE 

IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Swingend op het podium | Foto: Wim Mendel

Overal glaswerk op het asfalt | Foto: Michel van Bergen

Machteld Cambridge

Rasmuzikanten op het podium 
bij ‘Jazz en meer’ in Thalassa

Nieuw podium met 
top-jazz op vrijdagavond

Grote ravage na 
ongeval op Zeeweg 

Loop mee met Rotaryclub Zandvoort

Te horen was dat deze muzikan-
ten al 25 jaar (!) samenspelen. 
Het plezier spatte er vanaf. De 
interactie tussen de heren was 
dan ook verbluffend. Soms was 
het snel, zoals met de muziek van 
onder andere de grote Django 
Reinhardt. Eigen arrangementen, 
waarbij de band niet schroomde 
om gewoon twee stukken samen 
te voegen tot een prachtig ge-
heel, was een ander uiterste. 

Vaak klonk de muziek zo vol dat 
het leek of er een heel orkest 
stond te spelen in plaats van 
de vier muzikanten waaruit de 

In een ongedwongen sfeer kan in 
Grand Café XL aan het Kerkplein 
gratis van live jazz worden ge-
noten op elke eerste en derde 
vrijdag van de maand van 20.30 
tot 23.30 uur. Het eerste optre-
den staat vrijdag 5 februari op 
de agenda. Dan zal het Machteld 
Cambridge Quartet het spits 
afbijten. Cambridge heeft een 
fascinerende uitstraling en een 
doorleefd stemgeluid zoals dat 
van grote zangeressen uit de 
Amerikaanse jazztraditie. Zij 
wordt bijgestaan door pianist 
Erik Doelman, bassist Anton 
Drukker en drummer Menno 
Veenendaal.

Op vrijdag 19 februari is het de 
beurt aan trompettiste Saskia 

Achterin het busje lagen een 
heleboel lege flessen en ander 
glaswerk. Door de klap is de ach-
terdeur van de bus eraf gescho-
ten en zijn alle flessen en het 
glaswerk op het wegdek terecht 
gekomen.

Diverse hulpdiensten kwamen ter 
plaatse. De bestuurder is gestabi-
liseerd waarna hij met spoed naar 
het ziekenhuis is overgebracht 
voor verdere behandeling. De 
weg was een grote puinhoop, 

“We hebben de beschikking over 
de mooiste ruimte van Circuit Park 
Zandvoort: de Tarzan Lounge, pal 
boven het startvak van de wed-
strijd. Hier verblijven we voor en 
na de run onder het genot van 
koffie, broodjes, drankjes en bit-
terballen. Daarbij komt dat onze 
lopers de beschikking krijgen 
over gereserveerde parkeerplaat-
sen. Ook gaan wij als eersten na 
de wedstrijdlopers van start en 
dat heeft de nodige voordelen. 
Onder andere is het strand nog 
niet helemaal omgewoeld door 
duizenden lopers en dus relatief 
vlak”, legt Rotary-lid Maarten 
Jansen uit.

Ook worden er op initiatief van de 
Rotaryclub Zandvoort ieder jaar 
nieuwe T-shirts exclusief voor de 

groep bestaat. De slaggitaar, 
waar vrijwel altijd gebruik van 
gemaakt wordt in dit soort mu-
ziek, werd heel frappant feilloos 
opgevangen door viool en saxo-
foon. Het mooie van deze band 
is dat de spelers elkaar volop de 
ruimte geven om te soleren, ze 
stellen zich altijd in dienst van de 
ander op. Iedere artiest mag op 
zijn instrument dan ook virtuoos 
genoemd worden. 

Volop complimenten waren er 
voor de invallende Eric Diepraam 
op contrabas. Hij viel in voor de 
vaste bassist van de band Frank 

Laroo met het Warren Byrd 
Quintet. Kijk voor meer info op: 
www.xljazz.wordpress.com.

een toegesnelde politiewagen 
liep een lekke band op door het 
glas op de weg. Een bergingsbe-
drijf heeft de wagen weer op vier 
wielen gezet en afgesleept.

De Zeeweg was door het onge-
val lange tijd deels gestremd voor 
het verkeer. Een veegmachine 
heeft eerst het asfalt moeten rei-
nigen. Het is nog onbekend hoe 
het ongeval heeft kunnen gebeu-
ren, mogelijk was het wegdek 
glad vanwege de vrieskou.

VIP-lopers gemaakt. “Dit jaar heb-
ben we extra mooie shirts, spe-
ciaal voor ons ontworpen door 
‘Spizes’ en beschikbaar gesteld 
door Holland House Fashion. Er 
wordt nog gewerkt aan een bij-
zondere hardloop clinic, als voor-
bereiding”, aldus Jansen. 

Burgemeester Niek Meijer is een 
van de prominenten in het VIP-
team. De burgervader loopt al 
jaren mee met het Rotary-team. 
Dit jaar wordt er naar gestreefd 
om tot niet minder dan 100 
VIP-lopers te komen. “Zij zul-
len lopen voor het hoofd goede 
doel dat wij hebben uitgekozen: 
Stichting Hartewens. Die stich-
ting zet zich in voor kinderen 
met aangeboren hartafwijkin-
gen die ‘Hartekinderen’ worden 

Het was een spetterend optreden van ‘Hot Club De Frank’, afgelopen zondag tijdens het 
‘Jazz en meer’-concert in strandpaviljoen Thalassa. Duidelijk was dat er rasmuzikanten 
op het podium stonden die met veel plezier hun muziek speelden.

Jazz leeft in ons dorp. Naast de maandelijkse optredens in 
o.a. Thalassa en De Krocht,  heeft Zandvoort er een schit-
terend podium bij. Elke eerste en derde vrijdag van de 
maand een swingend avondje uit in Grand Café XL. 

In de nacht van donderdag op vrijdag is een grote rava-
ge ontstaan na een eenzijdig ongeval op de Zeeweg. Een 
half uur na middernacht schoot een automobilist met zijn 
busje van de weg, knalde tegen een aantal borden langs 
de weg en kwam uiteindelijk op zijn dak tot stilstand. De 
bestuurder is bij het ongeval uit zijn wagen geslingerd.

Rotaryclub Zandvoort, de initiatiefnemer van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run, 
stelt elk jaar een VIP-team samen waarmee geld wordt opgehaald voor het goede doel 
van dat jaar. Deze VIP-lopers tijdens de Circuit Run krijgen een aantrekkelijk pakket om 
er een geweldige dag van te maken.

Meester. Diepraam voelde de 
muziek van ‘Hot Club De Frank’ 
perfect aan en dat kwam via zijn 
instrument tot uiting. Verder 
staken Jelle van Tonger (viool), 
Harold Berghuis (gitaar) en Wim 
Lammen (klarinet, tenor- en bas-
saxofoon) lekker in hun vel en 
werd het een geweldig concert. 

Helaas was op deze druilerige 
zondag niet al te druk in café 
Het Juttertje maar het publiek 
dat wel de moeite had genomen, 
was meer dan enthousiast over 
dit geweldige optreden. Zeker 
voor herhaling vatbaar!

genoemd. Zij lopen voortdu-
rend aan tegen dingen die hun 
vriendjes en vriendinnetjes ‘ge-
woon’ kunnen, maar zij niet. Wij 
willen dat deze kinderen ‘gewoon 
kind’ kunnen zijn, met als motto 
‘Kind zijn, hart nodig!’. Aarzel dus 
niet. Het zou geweldig zijn om u 
of uw bedrijf in ons VIP-team te 
mogen ontvangen”, sluit Jansen 
af. Natuurlijk is het ook mogelijk 
het VIP team te steunen door 
een loper te sponsoren, en het 
eerste goede nieuws is al binnen: 
Driving-fun, van Peter Tunissen, 
stelt een Vip-box ter beschikking 
voor 50 Hartekinderen tijdens dit 
evenement!

Informatie over aanmelden en in-
schrijven vindt u op www.rotary.
nl/zandvoort.
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Glasservice Schoenmaker
Specialist in alles wat met glas te maken heeft:

Levering en reparatie van alle soorten beglazing

Dirk van Aacken: 06-41374921 
Frank Schoenmaker: 06-22996667

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
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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

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…

Pakveldstraat 24
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 359.000,= k.k.

Sara Roosstraat 15
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 449.000,= k.k.

Wilhelminaweg 13
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 599.000,= k.k.

Sara Roosstraat 64
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 275.000,= k.k.

Vinkenstraat 48
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 599.000,= k.k.

Westerstraat 11
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 339.000,= k.k.

Oosterparkstraat 14
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 339.000,= k.k.

Van Lennepweg 46 te Zandvoort

• Ideale gezinswoning met 4 slaapkamers op 
een geliefde woonlocatie;

• Beschikt verder over een zonnige achter-
tuin, fraaie keuken, moderne badkamer en 
uitgebouwde living;

• Gunstig gelegen nabij scholen, centrum en 
strand;

• Diverse speelveldjes in de omgeving aan-
wezig;

• Woonopp.: ca. 126 m², perceelopp. 150 m².

Matthijs Molenaarstraat 22 te Zandvoort

• Goed onderhouden gezinswoning met 
4 slaapkamers en een ruime tuin;

• Op korte afstand van uitvalswegen, scholen, 
strand en duinen;

• Nieuwe keuken v.v. diverse inbouwapparatuur;
• Zeer recent onderhoud aan gevels, boeidelen 

zijgevel en schilderwerk buitenzijde; 
• Woning geheel v.v. dubbel glas en het 

dak is geïsoleerd;
• Woonopp.: ca. 125 m², perceelopp.: 268 m².

Oosterparkstraat 17 te Zandvoort

• Unieke 2 onder 1 kap woning in 
Zandvoort-Zuid met 4 verdiepingen en 
maar liefst 6 slaapkamers!;

• Sfeervolle en goed onderhouden woning;
• Gehele begane grond v.v. 

vloerverwarming;
• Voorzien van garage, oprit, tuin en dakterras;
• Woonopp.: 140 m², perceelopp.: 155 m².

Dr. J.G. Mezgerstraat 25 te Zandvoort

• Moderne, royale drive-in woning 
met 3 slaapkamers, werkkamer en studio;

• Achtertuin op het westen met achterom; 
• Voorzien van een inpandige garage

en een oprit;
• Praktijkruimte aan huis of thuiswerken 

behoort tot de mogelijkheden;
• Bouwjaar 1990;
• Woonopp. ca. 135m², perceelopp.: 150 m².

VRAAGPRIJS: 
€ 329.000,= K.K. 

VRAAGPRIJS: 
€ 395.000,= K.K. 

VRAAGPRIJS: 
€ 389.000,= K.K. 

VRAAGPRIJS: 
€ 399.000,= K.K. 

ZATERDAG A.S. ‘OPEN HUIS UURTJE’ VAN 12:00 TOT 13:00 UUR BIJ ONDERSTAANDE WONINGEN!

Iedere laatste zaterdag van 
de maand ‘open huis uurtje’ 

van 12:00 tot 13:00 uur

Zaterdag 
Open Huis Uurtje

Van 12:00 tot 13:00 uur

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

Hogeweg 47 rood
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 175.000,= k.k.

Celsiusstraat 192-16
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 249.000,= k.k.
incl. garage

Celsiusstraat 192-15
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 217.500,= k.k.

Diaconiehuisstraat 4-6
te Zandvoort

Vraagprijs 
€ 265.000,= k.k.
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Willem van der Sloot, Marianne Thieme en John Dalhuijsen | Foto: Willem van der Sloot

Vlnr. burgemeester Niek Meijer, Albert Korper van BLK en strandpaviljoenhouders Peter de Rooij en John Cornelisse

Portefeuillewisselingen 
binnen het college 

Daarbij komt ook dat de invoe-
ring van de nieuwe omgevings-
wet om een wezenlijk andere 
beleidsinsteek vraagt. Voor het 
college was het reden genoeg 
om de bestaande verdeling 
beperkt aan te passen. De be-
langrijkste wijzigingen zijn: de 
Ruimtelijke Ordening (RO) en 
de zaken daaromheen van het 
strand gaan van wethouder 

Gerard Kuipers naar wethouder 
Liesbeth Challik. De Handhaving 
van het parkeren, het milieu en 
de bouw en woningtoezicht 
(Wabo) gaat van Challik naar de 
portefeuille van  burgemeester 
Niek Meijer. De cyclus en het 
beleid aangaande Planning & 
Control wordt toegevoegd aan 
de portefeuille van wethouder 
Gert-Jan Bluijs.

Het Zandvoortse college van B&W heeft sinds 1 januari 
een aantal portefeuillewisselingen doorgevoerd. Het 
huidige college zit nu een jaar en heeft de poratefeuil-
leverdeling besproken. Daarbij is gekeken naar nog 
meer integraal werken (aan ruimtelijke projecten), de 
werkdruk, de organisatorische afstemming en de logi-
sche verbanden.

Marianne Thieme was uitgenodigd om 
leefgebied ‘Zandvoortse’ herten te bekijken

Communiceren is toverwoord in zoektocht 
naar beter leefklimaat aan onze kust

Op uitnodiging van Zandvoorters Willem van der Sloot en John Dalhuijsen heeft Marianne Thie-
me, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Tweede Kamer een bezoek aan 
Zandvoort gebracht. Zij heeft de situatie rondom de Amsterdamse Waterleidingduinen beke-
ken waardoor de damherten gemakkelijk vanuit hun leefgebied naar het dorp kunnen komen.

Communiceren, micro dan wel macro, is het toverwoord wat naar voren is gekomen na 
intensief overleg tussen de gemeente, de vereniging van strandpaviljoenhouders en de 
vereniging Bewoners Leefbare Kust (BLK). Binnenkort organiseert de gemeente Zand-
voort een bijeenkomst om de Zandvoortse bevolking hierover te informeren.

Thieme vond na afloop van de 
rondgang dat het het beste is om 
de natuur z’n gang te laten gaan. 
Ze is het dan ook totaal niet eens 

De bedoeling is om te komen tot 
een betere leefbare situatie rond 
het strand. De paviljoens zijn in 
een sneltreinvaart omgetoverd tot 
feestpaleizen met als gevolg dat 
de ‘bovenburen’ regelmatig klagen 
over overlast. Het kan zijn dat men 
overlast ervaart als er na 22.00 uur 
nog geluid geproduceerd wordt 
maar dat is volgens de voorzit-
ter van de BLK, Albert Korper, 
niet reëel. “Als je aan het strand 
wilt wonen in een toeristische 
plaats, moet je het geluid tot op 
zekere hoogte accepteren. Maar 
het kan niet zo zijn dat er na het 
middernachtelijke uur nog steeds 

met de afschietvergunning die 
aangevraagd is. Van der Sloot en 
Dalhuijsen leiden iedere ochtend 
herten uit Zandvoort terug de dui-

lawaaioverlast is. De afspraak is 
dat op het middernachtelijk uur 
de muziek uit is”, zei hij. Het is in 
feite hetzelfde als toen er klach-
ten over het circuit kwamen van 
nieuwe buren van de bestaande 
racebaan in Zandvoort.

Ook de club van strandpavil-
joenhouders, zoals de verenigde 
strandpachters zich tegenwoordig 
willen laten noemen, is blij met de 
verregaande nieuwe communica-
tiemogelijkheden. Voorzitter John 
Cornelisse en medebestuurslid 
Peter de Rooij verwachten hier 
veel van. “Het gaat niet om wisse-

nen in. Zij vinden de afrastering 
te kleinschalig en pleiten voor 
een hek dat ongeveer een kilo-
meter langs het fietspad richting 
Noordwijk moeten komen. 

Gedeputeerde Jaap Bond (CDA), 
die verantwoordelijk is voor de 
Flora- en Faunawetgeving in de 
provincie Noord-Holland, is een 
voorstander van de jacht. Hij 
wijst er op dat op verzoek van 
de gemeente Amsterdam al een 
behoorlijk aantal maatregelen 
zijn getroffen om de grote groep 
herten beheersbaar te maken. Die 
hebben echter niet tot het ge-
wenste resultaat geleid. Thieme en 
haar medestanders zullen het be-
sluit tot afschot tot aan de hoogste 
rechterlijke instantie aanvechten.

wasjes. We kunnen samen tot een 
oplossing voor eventuele proble-
men komen. De gemeente gaat 
dit nu met de bewoners commu-
niceren en het een en ander uit-
leggen. Wij staan er in ieder geval 
helemaal achter”, aldus Cornelisse.

De verwachting is dat in de 
tweede week van maart de 
Zandvoortse bewoners worden 
uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze communicatiebijeen-
komst, die hoogstwaarschijnlijk 
op het strand georganiseerd zal 
worden. Let u op de aankondiging 
in de Zandvoortse Courant.

Gitana en Else proosten op hun voorgenomen actie

Oude mobiele telefoons 
voor stichting Aap

Stichting Aap geeft apen en an-
dere exotische zoogdieren weer 
een toekomst. Ze vangen dieren 
in nood op èn pleiten voor be-
tere wetten in heel Europa. De 
cartridges, toners en oude mo-
biele telefoons kunt u op een 
centraal punt inleveren, waarna 
ze naar stichting Aap gebracht 
worden. De telefoons worden 
eerst naar een bedrijf gebracht 
dat de gegevens eruit verwij-
derd. Daarna worden ze gestript 
zodat ze, via de onderdelen, her-
gebruikt kunnen worden.

Op deze manier wordt er bijvoor-
beeld ‘colton’ bespaard, een be-
langrijke grondstof voor mobiele 

telefoons, die gewonnen wordt 
in het leefgebied van de zwaar 
bedreigde berggorilla in West-
Afrika. “Wij vragen dus iedereen 
om hun kasten en laden eens om 
te spitten en op zoek te gaan naar 
oude telefoons en cartridges. Die 
mogen natuurlijk defect zijn, dat 
is geen probleem”, aldus Gitana. 
Ook doen ze een beroep op be-
drijven en scholen om cartridges, 
maar ook de zogeheten toners, in 
te leveren. “Wij willen graag met 
een volle auto met cartridges en 
mobieltjes naar stichting Aap rij-
den. Help u ons daarbij?”, vraagt 
Else. Inleveren kunt u tussen 
09.00 en 23.00 uur op het adres 
Haltestraat 71 in Zandvoort.

De Zandvoortse jongedames Gitana en Else zijn een in-
zameling gestart van lege cartridges, toners en oude mo-
biele telefoons. Met deze actie zetten zij zich in voor een 
goed doel, namelijk stichting Aap. 
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Schildersbedrijf ‘Peter’
In februari en maart 

kan het nog. 
Laat uw plafond, 

muren, deuren en 
kozijnen verfrissen. 
KWALITEIT voor een 
redelijke prijs. Vraag 

vrijblijvend een o� erte aan. 
Ik kom graag bij u 

langs.  Tel. 5733659 
of 06-22409492. 

E-mail:peterlink@xs4all.nl
....................................................

Een auto kopen
of verkopen!

Kijk op
autoverkoper.nu

voor meer informatie
of bel met

Patrick van Kessel
06-55383624.

Ook voor reparaties
en autocleaning

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

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

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

Stuc 4 all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

www.stuc4all.nl
 ...................................................

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand

06-53256274
 

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw voeten 

en die gespecialiseerd 
is in het verwijderen

van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten 

en/of ingegroeide nagels
gaat u naar 

Pedicure Carla.
Tevens Reiki 

behandelingen. 
Pro-voet lid. 

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

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

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee of 

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

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen

Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 

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

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens 
reparatie straatwerk.

023-5353591 of 
06-22209568

Garage te huur
Tjerk Hiddesstraat

Huurprijs € 115 p.m.
Inl. 06-54340744

....................................................  
Krua Surin

Thaifood Catering
Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609

Wij zijn op vakantie
t/m 12 februari

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

Klussen-Renovatie-
Bouw P.M.K. 

(in Zandvoort)
Schilder- en aan-

nemersbedrijf
Voor alle bouw- en reno-
vatie in en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

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

BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 / 06-
53498304

www.trade-ard.nl

Te koop 2 originele 
dakdragers voor 

Peugeot 3008 € 100,00 
4 stalen velgen voor 

winterbanden Peugeot 
3008  € 50,00

Barbecue van beton 
€ 30,00 afhalen.

Sierbestrating 10x20 
gekleurd: gratis 
(zelf weg halen) 

06-14324444
....................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

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

Te huur per direct: 
3 kamer gastenverblijf 

gesto� eerd, 
eigen opgang, 

voor bepaalde tijd –
 tot verkoop woning. 
Max. 1-2 werkende

personen, max. 1 huisdier 
toegestaan. 

€ 850 p.mnd. incl. GWL/
TV/Internet. Centrum 

Zandvoort. 06-21700249 
....................................................

Hulp nodig met 
uw computer?

PC/laptop/tablet
Advies, storing verhelpen 

of training aan huis. 
Bel 06-22802320

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

Behang- en 
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

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

en schilderswerk-
zaamheden

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

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!

Direct resultaat al na
de 1e behandeling 

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

Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50

Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness

Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

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

 Te koop aangeboden: 
ruime garage, 

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

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

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
 

Zien Vanuit Je Hart
Open Lezing over 

contemplatieve fotogra� e, 
met fotopresentatie. 

Vrijdag 5 febr. 19.45 uur. 
Hoe je dezelfde wereld 

met nieuwe ogen kan zien. 
Gratis toegang. 

Kom ook de 1-daagse 
of 3-daagse workshop 
volgen als dit je aan-

spreekt. Jouw dagelijkse 
wereld als een speel-
veld van schoonheid. 
Eén moment, één klik. 

Meer info: 
www.miksang.nl 

06-53525759
....................................................

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd 
stratenmaker. 
Al meer dan 

40 jaar voor al uw straat 
en sier straatwerk.

Voor een superlage prijs!
Bel Jan, die kan er wat van!

06- 57208797 of 
06- 10281111

HEEFT U EEN 
BOODSCHAP VOOR 

UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl
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Ralph Waldo Emerson zei ooit: 
“Luister naar het gezang van de 
vogel zonder te proberen het in 
woorden te vangen.” Zo’n waar-
heid. Wees daar waar je bent. 
Echt luisteren zou je weg kun-
nen laten drijven. 
Toch zijn er mensen die zo mooi, 
zo puur kunnen schrijven over 
momentopnames die voor ve-
len al voorbij zijn voordat ze het 
ontdekken. De vraagstukken, de 
mijmeringen, een verhalende 
manier om gedachtes in beel-
den te vangen misschien. Daniel 
Mason ontroerde mij verras-
send in zijn ‘De Pianostemmer’. 
Je denkt, wat een ongewone 
titel, en dat klopt. Ongewoon 
zodat je het niet snel vergeet. 
Het gaat over een pianostem-
mer die voor een speciale missie 
naar Myanmar wordt gestuurd. 
Vreemde combi zou je denken. 
Maar het is een prachtboek, juist 
over zijn reis naar Myanmar toe, 
en de betovering die hij weet op 
te roepen over het 19e eeuwse 
Birmese landschap en haar cul-
tuur. En de uitdaging om juist 
daar een piano te vervoeren. 
Hoe bedenk je zoiets? Hoe be-
denk je deze combinatie? ‘De 
zingende olifant’ heeft voor mij 
zo’n extra dimensie gekregen. 
Muziek moet, om harmonie te 
scheppen, eerst dissonanten 
onderzoeken. Een opbouwende 
spanning, juist in tegenstelling 
tot de militaire aanvallen. Het is 
de � loso� e achter het verhaal. 
Met een overdonderende liefde, 
waarbij het niet alleen over haar 
gaat. 
Maar zwijgen doe je bij ‘De 
Oude man en de zee’, van Ernest 
Hemingway. 110 pagina’s be-
kroonde tekst over 1 voorval: het 
vangen van een ultieme marlijn 
(wat een kunst op zich is). Hoe is 
het mogelijk om zoveel te schrij-
ven over tegenslag, diepgang, 
gevoel, uitputting en de kracht 
van geloven in jezelf, ondanks 
bespotting. Een meesterwerk 
in de literatuurgeschiedenis. Je 
moet in het verhaal blijven, an-
ders raak je het kwijt. Als je het 
uitdiept begrijp je pas waarom. 
Voorbeelden waar ik, grap-
pig genoeg, direct aan moest 
denken bij bovengenoemd ge-
zegde. Soms is het zo mooi om 
woorden weg te laten, 
maar soms is het juist zo 
mooi om ze in vol ornaat 
te vangen. Als een pleister 
op het oor.  

Column

Woorden vangen

M
a
n
d
y
 
S

c
h
o
o
r
l

Bouw van de tribune
Na een jarenlange voorberei-
ding werd in juni 1959 door een 
groep vrijwilligers in hun vrije tijd 
met de afbraak van de oude en 
opbouw van de nieuwe tribune 
begonnen. In totaal spendeer-
den de vrijwilligers, leden en niet 
leden, 6.000 uren aan de bouw 
van de nieuwe tribune. Zij met-
selden 60.000 stenen en sloegen 
130.000 klinkers in de grond voor 
de nieuwe paden. Zo ontstond 
een tribune met een overkap-
ping van 51 meter lengte en 900 
zitplaatsen, glazen windschotten, 
een berghok en een rijwielstal-
ling. Op de achterwand was kun-
stig de geschiedenis van de bouw 

Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1stesteste stenen van Zandvoort  stenen van Zandvoort  stenen van Zandvoort door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Overdekte tribune voetbalvereniging Z.V.M. 
Naam : Overdekte tribune Z.V.M.
Locatie : Velden aan de Vondellaan
Tekst : DEZE STEEN SYMBOLISEERT WAT VRIJWILLIGE
  ARBEID VERMAG, 1 JULI 1959
Maker : onbekend
Datum onthulling : zondag 6 september 1959
Onthuld door : Burgemeester v. Fenema
Bron : ZA1959-0563/ZN1959-2049/ZN1959-2050

geschilderd, de tribune zelf was 
in de Zandvoortse kleuren geel/
blauw. 

Opening tribune en 
onthulling steen 
Voordat de elftallen van Z.V.M. 
en Velsen de aftrap gaven werd 
zondagmiddag 6 september de 
tribune met mooie woorden van 
waardering voor de bouwers 
door burgemeester Van Fenema 
o�  cieel geopend. De opening 
werd bijgewoond door wet-
houder Kerkman en gemeente-
raadsleden, vertegenwoordiger 
van de KNVB dhr. Ponsteen, de 
Z.V.M. voorzitter dhr. Petrovitsch 
en honderden supporters van 

Z.V.M. en Velsen. Bij de onthul-
ling van de steen merkte Van 
Fenema � jntjes op: “Deze tribune 
is een zware concurrent voor de 
tribune van het circuit want de 
circuittribune heeft maar twee 
glazen windschotten en vangt 
dus meer wind. Maar ja die tri-
bune heeft ook nogal veel wind 
veroorzaakt.”
 

Geen afbeelding 1ste steen 
De voetbalvelden moesten in 
2001 wijken voor de bouw van 
Park Duijnwijk en zo werd alles 
afgebroken, dus ook de tribune. 
Waar de eerste steen is gebleven 
is voor ons nog een raadsel maar 
misschien weet een van de lezers 
de oplossing van de verdwenen 
steen? 

Zandvoorts museum presenteert 
gevarieerd kunstprogramma in 2016 

door Nel Kerkman

Zaterdag 23 januari is er een 
unieke samenwerking gestart 
tussen het Zandvoorts Museum, 
het ABC Architectuurcentrum 
en het Museum Haarlem met 

een selectie monumentaal 
werk van Hans Wiesman. In het 
Zandvoorts Museum is de ten-
toonstelling  ‘Sprekende kleu-
ren’ over het gehele werk van 
Wiesman te bezichtigen en staat 
zijn leven centraal. Verder is de 

Ondanks een verzelfstandiging in de toekomst van het 
Zandvoorts Museum presenteert beheerder Hilly Jansen 
een interessant programma in 2016, dat zeker een pluim-
pje verdient. Het wordt weer een zeer afwisselend muse-
umjaar met diverse onderwerpen waar cultuureducatie 
voor de jeugd tevens een plekje heeft. 

beeldhouwkunst van gastex-
posanten Menno en Monique 
Veenendaal te zien en hangen 
er vele tekeningen van Roland 
van Tetterode. 

Exposities
Van 12 maart tot 8 mei is er een 
ode aan de Zandvoortse mode-
ontwerper Frans Molenaar. In 
een tentoonstelling wordt het 
leven en werk van deze bekende 
couturier getoond. Vervolgens is 
er tot 19 juni een tentoonstelling 
met ovengevormd glas en van 
24 juni tot 21 augustus wordt 
de relatie met Amsterdam en 
Zandvoort in een presentatie 
belicht. Niet meer weg te den-
ken is een tentoonstelling over 
de historische racesport en het 
circuit van 26 augustus tot 25 
september. Het hedendaagse 
realisme van Hendriks wordt 
gepresenteerd door Galerie de 
Vreugd en is van 30 september 
tot 13 oktober. Daarna is er tot 
het eind van het jaar een speci-
ale presentatie met de opgesla-
gen kunstwerken uit de depots 
van het Zandvoorts Museum. 
Een zeer gevarieerd aanbod 
dus, voor ‘elk wat wils’ met tus-
sendoor leuke workshops en 
Museumpodia.  

De toekomst
Reeds jaren wordt er gesproken 

over samenwerking met andere 
verenigingen en het bedrijfsle-
ven om het Zandvoorts Museum 
te verzelfstandigen. Het is echter 
nooit goed van de grond geko-
men. Door de kerntakendiscus-
sie en de huidige gang van zaken 
in het museum is er vertrouwen 
dat het Zandvoorts Museum 
voor een deel zelfstandig kan 
opereren. De meeste verenigin-
gen zijn vertegenwoordigd in 
het museum en er zijn meer dan 
35 vrijwilligers werkzaam. In de 
huidige Kerntakendiscussie staat 
onder meer dat er veel waarde-
ring is voor het museum en ook 
het toeristisch belang wordt on-
derkend. Maar het voortbestaan 
van het Zandvoorts Museum 
moet door het museum zelf 
worden gerealiseerd en zal niet 
afhankelijk moeten zijn van de 
gemeente. Voor het museum be-
tekent dit: de kosten omlaag, de 
inkomsten omhoog. Dit laatste 
bijvoorbeeld door medegebruik. 
Verdere professionalisering van 
het museum, om een hogere 
ambitie in te vullen, zal niet door 
de gemeente worden bekostigd. 
Het lopende onderzoek naar de 
verzelfstandiging wordt afge-
wacht. Aan het enthousiasme 
van de beheerder en het team 
zal het niet liggen, in ieder geval 
is het programma voor dit jaar 
perfect ingevuld.
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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

www.kenamjuzandvoort.nl/ tel: 023-5715829 / info@kenamjuzandvoort.nl 

 

Kom jij ook? 
Heb jij al een keus gemaakt? 

 
   Pilates    Karate 
   Essentrics   Kickboksen 
   Body & Mind  Jiu-jitsu 
   Yoga     Judo 
   Body Boost   Steps 
   Aerobic low   Aerobic high & low 
   Ski-Gym    Volleybal 
   Power Walking  Tae-bo 
   Fitness    Spinning 
   Bodyshape   Jeugdfitness 
   Keep-fit 55+   Power Slim 
   Zumba    Hit

Een professioneel team staat voor u klaar! 
 

A.J. van der Moolenstraat 47, 2041 NC Zandvoort 
 

Nu 2 Gratis Proeflessen 

Poststraat 11 -  Zandvoort

Nieuw, zeer ruim met terras op het zuiden, 
dus de hele dag zonnig.

• Woonoppervlak 100m2 

• 2 slaapkamers

• 2 toiletten

• Complete luxe badkamer

• Alle glad gestucte wanden en plafonds 

 zijn reeds gesausd 

• Houten deuren en kozijnen geschilderd 

• Inclusief parkeerplaats

T. 023 54 202 44                                  
www.mooijekindvleut.nl

Residence Pandora

M. 06 2042 4195
M. 06 5325 0629

Prijs: 
€ 285.000,- vrij op naam!

Per direct beschikbaar

Informatie en/of bezichtiging
06 5325 0629 • 06 2042 4195

Wassen en föhnen by Ginger 
voor maar 20 euro!  

Maak nu nog een afspraak: 06-53468192 
Haltestraat 37 

De nieuwe badmode 
van Magistral 

is binnen bij Agréable 

Vergroot uw bereik via De Zandvoortse Courant
Wist u dat uw advertentie in De Zandvoortse Courant voordelig kan worden doorgeplaatst in de regio?

• Haarlems Nieuwsblad: Haarlem, Heemstede, Spaarndam  Oplage: 84.000 stuks
• Weekblad Huis-aan-huis: Bloemendaal, IJmuiden, Santpoort, Velserbroek, Driehuis, Velsen  Oplage: 32.000 stuks

Vraag naar de gunstige voorwaarden!  

Gillis Kok: 06-46046026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
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Zandvoortse Courant • NUMMER 04 • 28 JANUARI 2016

Max 8-9o 11o 11o 11o

Min 7o 7o 10o 9o

Zon 80% 20% 20% 20%

Neerslag 50% 35% 95% 80%

Wind zw. 5-6 zw. 7 zw. 7 zw. 6-7

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Van lente naar herfst
De � itswinter van 2016 heeft in het noordoosten van 
Nederland bijna 40 koudepunten opgeleverd en tot 
24 januari lag de gemiddelde temperatuur in Oost-
Groningen zelfs iets onder nul. De maand was daar dus 
ronduit koud tot die datum. In Zandvoort en omgeving 
was bijna niets van de korte winterse episode te mer-
ken. Meer dan een aangesuikerd landschap bij -4 tot -5 
graden was het eigenlijk niet.

De lente was er bijna afgelo-
pen maandag met tempera-
turen die soms tot bij de 16 
graden opliepen. Het oude en 
vertrouwde zachte weer met 
voortdurend dat ‘zuidwestge-
blaas’ is weer volledig terug. 
Van de lente naar de herfst is 
het parool dezer dagen. We 
gaan overschakelen naar een 
regime waarin brutale depres-
sies het bijna volledig voor het 
zeggen krijgen. 

De vrijdag zal nog relatief het 
droogst verlopen, maar tijdens 
de overige dagen valt veelal 
veel regen en bovendien waait 
het. De onbestendigheid gaat 
weer hoogtij vieren en met 
dagtemperaturen tussen de 9 
en 12 graden blijft het natuur-
lijk vele graden te zacht voor 
het putteke van de winter. 
Vooral in het weekend zou er 
wel eens zo’n 20 millimeter wa-
ter kunnen neerdalen in onze 
omgeving. Vanzelfsprekend is 
er dan weinig zon. Toch is er zo 
nu en dan wel een beter dag-
deel aan te wijzen waarop het 
droog is met wat zon. 

Opvallend is de wind uit zuid-

west die zo nu en dan toe-
neemt tot hard, mogelijk even 
stormachtig tijdens het ko-
mende weekend. Windstoten 
tot bijna 90 kilometer per uur 
op de kust zijn daarbij. Ook op 
de middellange termijn, de ko-
mende pakweg twee weken, 
is er geen zicht op een totaal 
ander weerplaatje met bijvoor-
beeld sneeuwbuien en stevige 
vorst. 

Heel voorzichtig kunnen we 
deze winter die amper winter 
was, dan ook gaan afschrij-
ven, ofschoon we nog ruim 
een maand te gaan hebben. 
Het is zeer wel mogelijk dat 
de sprokkelmaand nog een 
week koud(er) weer gaat ge-
ven, maar zoals 30 jaar terug 
(februari 1986 inclusief elfste-
dentocht) kan het onmogelijk 
meer worden dit jaar. Vaak is 
het zo dat na dit soort extreem 
zachte winters het voorjaar 
nogal tegenvalt met kou en 
regen. 

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

Onbezorgd huren en verhuren 
in Zandvoort en omgeving

“Wij bieden verschillende dien-
sten aan voor mensen die hun 
woning, tuinhuis, strandhuis 
of extra kamer (tijdelijk) willen 
verhuren. Voor de gasten een 
manier om Zandvoort te leren 
kennen als een prachtige va-
kantieplaats en voor u als ver-
huurder de mogelijkheid om 
een extraatje te verdienen”, zegt 
Laura Jongejan. Haar compag-
non Dionne van Leeuwen valt 
haar bij: “Kiest u voor � exibele 
badgasten of gaat uw voorkeur 
uit naar de verhuur voor een 

(Advertorial)

kortere of langere periode? Bij 
Smiling Host zorgen wij ervoor 
dat het verhuren bij u past!”

De twee dames zijn hun bedrijf 
Smiling Host via hun studie aan 
hogeschool InHolland begon-
nen. Ze werden min of meer 
gedwongen om een bedrijf op 
te richten en omdat in die pe-
riode van beiden de woning 
werd verhuurd, hebben ze die 
toevalligheid met beide handen 
aangegrepen en werd Smiling 
Host opgericht. Hun passie is 

hun bedrijf geworden, oftewel 
Smiling Host is de sleutel tot on-
bezorgd huren en verhuren in 
Zandvoort en ze doen dat goed! 
Ondertussen kunnen ze be-
halve in Zandvoort ook objec-
ten in Amsterdam en Haarlem 
aanbieden. En dat gaat, zoals 
gezegd, om hele � exibele pe-
riodes. En niet alleen voor een 
vakantieverblijf, zoals minimaal 
3 nachten in het hoogseizoen, 
ook voor expats hebben ze vaak 
een prachtige oplossing.

Dus: wilt u op vakantie maar 
bijvoorbeeld uw woning niet 
onbewoond achterlaten? Heeft 
u het te druk om dat zelf te or-
ganiseren? Of wilt u een extra 
zakcentje voor uw eigen va-
kantie verdienen? Schakel dan 
Smiling Host in. “Smiling Host 
adverteert uw woning op ver-
schillende platformen, neemt 
boekingen aan, draagt zorg 
voor het gastencontact, doet de 
check-in of check-out en maakt 
de woning gereed voor de vol-
gende gasten. Wij incasseren 
de huuropbrengsten en factu-
reren dit overzichtelijk”, aldus 
de beide dames op hun mooie 
website. En schoonmaken? Ze 
doen het graag zelf, dan is ook 
dat in ieder geval in vertrouwde 
handen!

Kijk voor meer informatie 
op www.smilinghost.nl of 
bel een van de dames: Laura 
06-28647806, Dionne 06-
33821248. 

Laura Jongejan (l.) en Dionne van Leeuwen

Dat kunt u sinds het begin van vorig jaar bij Smiling Host, 
een Zandvoorts bedrijf dat alles voor u als gast en zeker 
ook voor u als verhuurder regelt. Het kan gaan om de ver-
huur van een vakantiehuis(je) of een complete woning en 
alles wat daar tussen ligt. En dan in de breedste zin van het 
woord. Van verhuren dus tot het schoon weer opleveren 
voor de nieuwe gasten is bij de twee jonge dames van Smi-
ling Host in goede en vooral vertrouwde handen.

Een van de schilderijen van Josette Caelen in Ladychef

Expositie van Josette Caelen 
bij restaurant Ladychef

Er is een spontane samenwerking ontstaan tussen kun-
stenares Josette Caelen en Marjolein Scholder van restau-
rant Ladychef aan de Zeestraat. Het toeval wil, dat beide 
een mijlpaal hebben bereikt en om dat te vieren hangt de 
kunst van de een in het restaurant van de ander. 

Het werk van Caelen is sinds 
2015 officieel opgenomen in 
de kunstcollectie van de be-
faamde Britse kunstverzame-
laar Mr. T. Cole en Ladychef is 
sinds kort genoteerd in de top 
30 van leukste restaurants van 
Nederland. Josette Caelen heeft 
nu in restaurant Ladychef een 
expositie ingericht van recente 
werken van haar. De werken zijn 
te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van het restaurant en 
zijn daar ook te koop. Chef-kok 
Marjolein Scholder heeft voor 
de gelegenheid een aantal bio-
logische, nogal Bourgondische 
gerechten gecreëerd, die dui-
delijk overeenkomst hebben 
met de tentoongestelde schil-
derijen. Ladychef, gevestigd in 
Zeestraat 38, is woensdag t/m 
zondag geopend.
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   7 24       15 8

 9         12 26\14    

 5     21 7\22        

   32           15 

   14       7\6      

   6     14\12        

   10 10\25           4

 19           4    

 8           4

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Breinbreker
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

  KB   G        FJ  
    x   =    
  +   x       -  
  AH   G       AK  
    -   =    
             
  EE   AG       HF  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

Puzzels

Oplossing Breinbreker

   7 24         15 8

 9 4 5     12 26\14 8 6

 5 3 2 21 7\22 9 4 7 2

   32 7 8 5 3 9 15  

   14 9 3 2 7\6 2 4  

   6 1 5 14\12 1 6 5  

   10 10\25 4 8 6 5 2 4

 19 9 3 1 6   4 3 1

 8 1 7       4 1 3

Oplossing Kakuro

 18 x 5 = 90
          +   x   -

   26 - 5 = 21
         
 =   =   =
 44 + 25 = 69

Samuel is een prachtige, grote gecastreerde kater van bijna 7 jaar. Hij vindt 
niet iedereen leuk en heeft tijd nodig om aan je te wennen. Als hij eenmaal 
aan je gewend is, is hij prima te aaien; wie weet schuilt er zelfs wel een echte 
knu� elaar in hem? Samuel gaat graag zijn eigen gang en zoekt daarom een 
huis en een tuin waar hij dat kan en mag. Andere katten vindt hij niet gezellig 
dus zoekt hij een huis voor hem alleen. 

Kom eens langs om kennis te maken met Samuel, hij wacht al op u! Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

HEEFT U EEN BOODSCHAP VOOR UW KLANTEN?
Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459

of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

• 1 grote ui

• 500 g magere hamlappen

• 3 el olijfolie om te bakken

• 3 el bloem

• zout

• peper

• 2 tl bouillonpoeder

• 1 el paprikapoeder

• 1 tl cayennepeper

• 4 el witte wijnazijn

• 1 groene paprika

• 1 el rozijnen

• 4 mandarijnen (zonder pit)

• 300 g Basmati rijst

• 2 takjes peterselie

Benodigdheden:

Goulash van hamlappen met mandarijn
Hoofdgerecht voor 4 personen

Kookrubriek

Bereiding:
Ui pellen en snipperen. Vlees in reepjes snij-
den. In braadpan olie verhitten. Vlees snel 
rondom bruinbakken. Ui toevoegen en circa 
5 min. meebakken. Bloem erdoor roeren. Zout, 
peper, bouillonpoeder, paprikapoeder, cayen-
nepeper, azijn en 1/4 l water toevoegen en 
door elkaar roeren. Met de deksel op de pan 
het vlees ongeveer 30 min. zachtjes stoven. 
Intussen de paprika wassen, halveren en de 
zaadlijsten verwijderen en in stukjes snijden. 
In een zeef de rozijnen met heet water afspoe-
len. De stukjes paprika en de rozijnen door het 
vlees mengen en nog 10 min. stoven. De man-
darijnen pellen. De witte velletjes verwijderen 
en in partjes verdelen. Rijst koken volgens de 
gebruiksaanwijzing. Intussen goulash in 15 
min. door en door verwarmen onder af en toe 
roeren. De mandarijnpartjes door het vlees 
scheppen. De peterselie � jnsnijden en over de 
goulash strooien. Serveer de rijst apart erbij.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de kookrubriek van de Zandvoortse 
Courant, dan verwijzen wij u graag naar onze website. 

Daar wordt iedere woensdag een nieuw recept gepubliceerd.

Kook eens anders

Hitchcock thriller in Cinema Nostalgie

Ontvangst met ko�  e/thee en cake is vanaf 13.00 uur, 
de � lm begint om 13.30 uur. Kosten zijn € 7 voor de 
� lm, ko�  e en toeslag inclusief vervoer met de Belbus. 
Zonder belbus: € 6. Opgeven voor de Belbus kan bij 
Pluspunt, tel. 5717373. Losse kaarten (zonder Belbus) 
zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus 
Zandvoort. Ko en Joke Luijkx zijn aanwezig om u te 
helpen bij de instap in de lift en/of naar de stoel. 

Dinsdag 2 februari opent Cinema Nostalgie 
vanaf 13.00 uur haar deuren. Deze keer  we-
derom voor een Hitchcock thriller: The Lady 
Vanishes met in de hoofdrollen Michael 
Redgrave, Margaret Lockwood, Paul Lukas 
en Cecil Parker.



OP DE ZANDVOORTSE WEEKMARKT...

Elke woensdag van 10.00 tot ±16.00 uur op de Grote Krocht

Jacob Dirk Ruizendaal voor 'kakelverse' vis
Een al heel oud bedrijf is verantwoordelijk voor de aanvoer van uw kakelverse vis op de 
weekmarkt in het centrum van Zandvoort. Spakenburger Jacob Dirk Ruizendaal is een 
kleinzoon van de oprichter. Zijn opa begon circa 80 jaar geleden met het venten van verse 
vis. En die versheid komt u ook nu nog iedere week tegen bij de producten die Jacob Dirk 
in zijn brandschone viskraam uitstalt en verkoopt!

UITGELICHT

Of het nu gaat om een portie gebakken kibbeling 
met saus, een gebakken scholletje, mosselen of 
kabeljauwfilet, een goed belegd broodje met 
zelfgemaakte zalm- of tonijnsalade, de versheid 

spat er als het ware vanaf. Maar dat is natuur-
lijk niet alles. Om zelf thuis te bakken verkopen 
Ruizendaal en zijn medewerkers super verse vis 
van alle bekende visafslagen van Nederland.

Overigens wordt de gebakken vis à la minuut 
gebakken. Zo kunt u zien wat u krijgt en wordt 
het bewijs geleverd dat het vers gebakken is. Ook 
de broodjes worden à la minuut belegd met van 
alles wat zo lekker en mooi is uit de zee. Ook voor 
prachtig opgemaakte schalen voor feestjes en 
partijen bent u bij Jacob Dirk Ruizendaal aan het 
goede adres. 

Heeft u toevallig geen contant geld op zak? 
Geen nood, want bij deze viskraam op het 
Raadhuisplein kunt u op de markt ieder bedrag 
pinnen! Wel zo gemakkelijk. Bestellingen kunt u 
plaatsen via 06-15086654. Smakelijk eten!

Visspecialist Jacob Dirk Ruizendaal met zijn ‘assistenten’
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KAAS TOMAAT 
BROODJES 

4 voor 1.50
100% VEGETARISCH

Uw specialist in wild en gevogelte 

O.a. vers verkrijgbaar:

• Kiprollade € 5.90 500 gr.

• Biologische polderhoen € 9.90 kg

• Hazenrugfilets 2 stuks € 14.95

• Eendenborstfilets 2 stuks € 10,-
Iedere woensdag op de weekmarkt 

Poelier 
Hans Ruardy

Vishandel Jacob Dirk

FAMILIEZAK KIBBELING 
500 gram 7,00

FAMILIEZAK KIBBELING XL 
850 gram 11,50 

Uit eigen rokerij:

MOOIE MAKRELEN vanaf 2,00

SCHOONGEMAAKTE MAKREEL 
2,50 per 100 gram

MAKREEL PIRI-PIRI HEERLIJK 
2,50 per 100 gram

Spekbokking, stoombokking, 
haringkoninkjes, zalmbuikjes 

en makreelfi lets

HEERLIJK OP BROOD 
EN SUPER GEZOND

SCHOLFILET 9,95 per kilo
Kan ook voor u gebakken worden

Actie’s geldig de gehele maand februari

GRAAG TOT ZIENS! 
Wij staan op het PLEIN voor de winkel van 

onze vriend HEIN (heintje dekbed)

RECLAME
Al ons rundvlees
(Mager, sucade en riblap)

1 kilo 10,95
2 kilo 19,90 

Voor de boterham...
Runder rollade

100 gram 2,25



Kennisgeving 
Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid), ministerie van Economische Zaken 

Voornemen om een milieueff ectrapport (MER) op te stellen
Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 liggen stukken ter inzage voor de 
milieueff ectrapportages voor het voornemen voor kavelbesluiten I en II voor windparken op 
zee in het aangewezen windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op meer dan 22 kilometer 
uit de kust. Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

Waarom dit voornemen? 
In het SER energieakkoord dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, 
werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het
Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat er windparken op zee voor in totaal 3.450 
MW worden aangelegd en het Rijk hier via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar 
voor stelt in de periode 2015-2019. De Wet windenergie op zee maakt het mogelijk dat de 
minister van Economische Zaken in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en 
Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en 
onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De kavels I 
en II liggen meer dan 22 kilometer uit de kust, net als het daar gerealiseerde windpark 
Luchterduinen.

Met deze kennisgeving informeert de minister van Economische Zaken u over het 
voornemen tot deze MER-beoordelingsplichtige projecten. Daarbij wordt een concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd waarin is aangegeven op welke wijze het 
milieuonderzoek zal worden uitgevoerd en hoe dit in de MER-en moet worden opgenomen.

• Gemeente Wassenaar, Johan de Wi� straat 45, 2242 LV Wassenaar, T. 14070
• Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T. (071) 406 50 00
• Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T. (071) 36 60 000
• Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T. 14 023 of 023 5740100
• Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T. 14023
• Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T. 140225

Informatiemarkt 
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren inloop-
avonden. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over 
het project en de procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op:
• woensdag 17 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Atlantic Den Haag, 

Deltaplein 200 te Kijkduin; en
• donderdag 18 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Conference Centre 

Leeuwenhorst, Langelaan 3 te Noordwijkerhout.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en hee¢  u de mogelijkheid om de informatiemarkt 
te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid. U kunt vrij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. U hoe¢  zich niet 
van te voren aan te melden. 

U kunt uw mening geven 
In uw zienswijze kunt u ingaan op het voornemen, met inbegrip van alle onderdelen van de 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt hierbij denken aan:
• Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?
• Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom?

Hoe kunt u reageren? 
U kunt vanaf vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 reageren. Wij ontvangen 
uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder 
kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid). U kunt niet reageren via e-mail.

U kunt per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt kavelbesluiten I en II 
Hollandse Kust (zuid), Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres noemen? Dan kunnen wij in een later stadium 
contact met u opnemen. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een 
inloopavond of via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, 
T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er nog meer?
Gelijktijdig aan de voorbereiding van de kavelbesluiten worden onder de rijkscoördinatie-
regeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust 
(zuid) voorbereid. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het net op zee 
Hollandse Kust (zuid) wordt gelijktijdig ter inzage gelegd.

Voor het windenergiegebied Hollandse Kust is nog niet het hele gebied aangewezen waar 
mogelijk windparken kunnen komen. In een Rijksstructuurvisie worden twee extra stroken 
aangewezen op 10 tot 12 nautische mijl (circa 18,5 tot 22 kilometer) uit de kust, aansluitend 
aan de al eerder aangewezen windenergiegebieden. Het defi nitieve besluit hierover is nog 
niet genomen. Hiervoor loopt een aparte procedure.

Voor de procedure voor de rijkscoördinatieregeling voor het net op zee en voor de 
Rijksstructuurvisie worden apart kennisgevingen gepubliceerd.

Wat gebeurt hierna? 
De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook voorgelegd aan de adviseurs met 
een we� elijke taak. De Commissie voor de milieueff ectrapportage zal in de gelegenheid 
worden gesteld advies uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken 
door de minister en betrokken in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Mede op basis van 
deze notitie worden de MER-en opgesteld.

Als de MER-en zijn afgerond, worden mede op basis daarvan de toegestane windparken 
voorbereid en ontwerpkavelbesluiten I en II opgesteld. De MER-en zullen samen met de 
ontwerpkavelbesluiten I en II ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. 
Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen 
en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie 
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Hee¢  u na het bezoeken 
van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, 
T (070) 379 89 79.

Scheveningen
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Besluitvorming
De kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden vastgesteld door 
de minister van Economische Zaken in overeenstemming met de minister van Infrastructuur 
en Milieu.

Milieueff ectrapportage 
Met milieueff ectrapporten (MER-en) worden (mogelijke) milieueff ecten, bijvoorbeeld op 
leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld 
gebracht zodat deze eff ecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. De 
MER-en zullen ook een passende beoordeling beva� en om mogelijke gevolgen voor Natura 
2000-gebieden in kaart te brengen. 

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van vrijdag 29 januari tot en met 
donderdag 10 maart 2016 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere 
openingstijden (op papier) op de volgende locaties: 
• Gemeente Ro� erdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE 

Hoek van Holland, T. 14010
• Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV Den Haag, 

T. 14070
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� column der natuur �
door Annelies Boutellier

Er was eens een konijn en dat 
heette Piet. Piet woonde zijn 
hele leven lang in de duinen 
bij Zandvoort, dichtbij het 
circuit samen met zijn hele 
familie. Ze woonden hier 
naar volle tevredenheid en 
de momenten dat het er ver-
ging van de herrie waren te 
overzien. Het hol was ruim, 
er was genoeg voedsel in de 
buurt te vinden en hij had 
gezellige buren. Eén keer per 
week kwamen deze allemaal 
samen om elkaar op de hoog-
te te brengen van belangrij-
ke zaken en veranderingen 
in hun leefgebied. “Hebben 
jullie al gehoord, dat er plan-
nen zijn om het circuit meer 
te gaan gebruiken?”, begon 
neef Sjors de bijeenkomst een 
paar weken geleden. “Ze wil-
len de Grand Prix weer terug 
hebben in Zandvoort!” Dat 
klonk heftig, dacht Piet en hij 
werd bleek om zijn neus. Dat 
betekende nog meer en va-
ker waanzinnig lawaai en hij 
voorzag ook al de drommen 
mensen die dwars door hun 
gebied liepen om vanachter 
het hek hopelijk iets van wat 
er gebeurde op het circuit te 
zien. “Het aantal dagen dat 
ze mogen racen is toch vast-
gelegd?”, had hij verontwaar-
digd gereageerd. “Er gaan 
verhalen. Meer weet ik ook 
niet”, bromde Sjors terug. Piet 
schudde zijn konijnenkop. Dit 
was niet alleen rampspoed 
voor de konijnen, maar ook 

Plaatsgenote Annelies Boutellier  is zeer betrokken bij de duinen 
en schrijft onder andere voor het blad van de stichting Duinbe-
houd. Elk kwartaal, bij het wisselen van de seizoenen, schrijft zij 

een column in de Zandvoortse Courant.

voor de vogels, de muizen en 
de insecten. Weg met de rust.                                                                                                                                            
Betekende dit dat ze dan toch 
moesten verhuizen? 

Sinds een paar jaar kon dat 
heel gemakkelijk. Over een 
soort breed, hooggelegen 
pad konden ze naar een 
groot duingebied aan de 
andere kant van de weg ko-
men. Hij kon nog steeds niet 
geloven dat dat mogelijk was 
en dat ze er ineens een heel 
groot leefgebied bij hadden. 
Nieuwsgierig als hij was, had 
Piet al eens een uitstapje naar 
de andere kant gemaakt. Wat 
was hij geschrokken. De dui-
nen waren helemaal kaal. Er 
leek nauwelijks nog iets te 
eten. Terwijl hij verbaasd om 
zich heen liep te kijken moest 
hij ook nog ontzettend oplet-
ten niet door een damhert 
onder de voet te worden ge-
lopen. Hij zag er wel honderd! 
“Heb je het nog niet gehoord”, 
reageerde  Sjors op het ver-
slag van Piet over dit tochtje, 
“er zullen straks aan de an-
dere kant een stuk minder 
herten leven.” “Hoezo? Gaan 
die verhuizen dan?” “Er wonen 
er teveel”, wist Sjors, “binnen-
kort gaan de meesten eraan.” 
“Eraan ?!?” Piet keek Sjors ver-
bouwereerd aan. “Ja, pief, paf, 
poef, dood...” Piet werd stil van 
deze mededeling. Wat waren 
dit voor tijden? Kon je dan als 
dier nergens meer veilig en 
rustig leven?

De wonderen zijn de wereld 
van het konijn niet uit

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

De 10.000 stappen van Zandvoort gaat weer van start

Allemaal een eigen gezonde traktatie maken

Nieuw seizoen 10.000 stappen van Zandvoort

Gezonde traktatie-dag voor
leerlingen Hannie Schaftschool

Herstel het Samen

“In Zandvoort hebben we het als 
wandelaars natuurlijk wel getrof-
fen met de mooie duinen en het 
strand om ons heen. Het wande-
len in groepsverband zorgt er niet 
alleen voor dat je nieuwe men-

In het kader van het vignet 
‘De Gezonde school’ ligt op de 
Hannie Schaftschool de nadruk 
ook op de gezonde traktaties. 

Maar ook voor naaiklussen, zo-
als het inkorten van een broek 
of rok of het aanzetten van een 
rits of knoop kunt u deze dag te-

sen leert kennen maar ook dat de 
tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en 
doe mee”, aldus de enthousiaste 
oproep van de woordvoerder van 
de organiserende  Sportservice 
Heemstede-Zandvoort.  
 

Om dit te stimuleren heeft in no-
vember 2015 de leerlingenraad in 
elke klas een presentatie gegeven 
over het feit dat gezond trakte-

recht. Deze ‘Herstel het Samen’ 
middag wordt een aantal keer 
per jaar georganiseerd omdat 
weggooien zonde is en een 

Ook in het nieuwe jaar zal maandelijks de 10.000 stappen 
wandeling door en rond Zandvoort plaatsvinden. Deze 
wandelingen duren ongeveer 1,5 uur en zijn bedoeld voor 
iedereen die (meer) wil bewegen. De maandelijkse wan-
delingen worden begeleid door een vrijwilliger en starten 
elke laatste zondag van de maand om tien uur bij Cafeta-
ria Anytyme / De Oude Halt aan de Vondellaan. De eerste 
wandeling is komende zondag 31 januari. 

Dat een gezonde traktatie leuk en lekker is om te maken, 
hebben alle kinderen van de Hannie Schaftschool vorige 
week donderdag mogen ondervinden. De dag werd mede 
mogelijk gemaakt door de Zandvoortse vestiging van 
grootgrutter Albert Heijn.

Bij OOK Zandvoort kunt u op vrijdag 5 februari aanstaande tussen 14.00 en 16.00 uur weer 
terecht voor allerhande kleine reparaties. Denk aan een reparatie aan een elektrisch appa-
raat zoals een strijkbout of een ko�  ezetapparaat. 

Over 10.000 stappen 
De naam ‘10.000 stappen’ is niet 
zomaar een mooi rond getal. Om 
gezond te leven zou een volwas-
sene dagelijks 10.000 stappen 
moeten zetten. Een mens zet ge-
middeld 6.000 stappen per dag. 
De 4.000 extra stappen komen 
ongeveer overeen met een half 
uurtje stevig wandelen. Met deze 
wandeling worden de deelnemers 
gestimuleerd dagelijks voldoende 
te bewegen. Daarnaast is het na-
tuurlijk een goede manier om te 
ontspannen van de dagelijkse hec-
tiek. De wandeling is geschikt voor 
iedereen!

De maandelijkse wandelingen in 
2016 staan gepland op 31 januari, 
21 februari, 20 maart, 24 april, 29 
mei, 26 juni, 25 september, 30 ok-
tober, 27 november en 18 decem-
ber. Deelname is gratis en vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Heeft u vragen over de wandeling, 
dan kunt u contact opnemen met 
Sport service Heemstede-Zand-
voort, e-mail: info@sportsrervice-
heemstedezandvoort.nl of tel. 
5734679. 

ren lekker en leuk is. Alle kinderen 
mochten met een idee komen 
voor een gezonde traktatie. Elke 
klas heeft een winnaar gekozen 
en alle ingeleverde ideeën komen 
in een boek. Dat krijgt een plaats-
je op zowel de website als op een 
vaste plek in de school.

Vorige week donderdag moch-
ten de kinderen de winnende 
traktatie ook daadwerkelijk gaan 
maken. Hier moesten natuurlijk 
wel heel veel boodschappen 
voor gedaan worden, want zo 
werd er bijvoorbeeld in de ene 
klas een slak gemaakt van ba-
naan en druiven en in de andere 
klas een voertuig van komkom-
mer en wortel. Omdat AH gezon-
de voeding vindt passen binnen 
hun visie omtrent gezondheid, 
heeft deze supermarkt het eve-
nement voor een heel groot deel 
gesponsord.

kleine reparatie vaak volstaat. 
Vrijwilligers staan klaar om sa-
men met u uw meegebrachte 
item weer als nieuw te maken. 

Geheel gratis. U betaalt slechts 
voor de noodzakelijke onder-
delen. 

Bent u handig en wilt u graag 
meehelpen als vrijwilliger, dan 
bent u uiteraard ook van harte 
welkom! Neem dan contact op 

met Nathalie Lindeboom, tel. 
5740330 of e-mail: n.lindeboom@
pluspuntzandvoort.nl.



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

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

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 2, uitbreiden woning, verzonden 15 januari 
2016, 2015-VV-164, ODIJ-2016-25626.

Bentveld:
- Duindoornlaan 20, veranderen en vergroten woning, verzonden 
22 januari 2016, 2015-VV-170, ODIJ-2016-25810.

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

5. Gebied de vm. Afvalwaterzuiveringsinstallatie/AWZI.
De AWZI is geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijfska-
vels, functie menging van  bedrijven langs de Kam. Onnesstraat  
en de  vestiging van nieuwe bedrijven met een zwaardere mi-
lieucategorie tot maximaal 3.2.

Op basis van deze uitganspunten zal thans een nader onderzoek 
worden ingesteld of deze uitgangspunten zowel in financieel als 
milieutechnisch opzicht haalbaar zijn. Op basis van dit onderzoek 
zullen de uitgangspunten worden geconcretiseerd. Mocht er 
aanleiding bestaan dan kan er een tweede inspraakronde worden 
georganiseerd
 
Inspraakreactie indienen?
Om belanghebbenden in dit proces zoveel mogelijk te betrekken 
bestaat nu eveneens de mogelijkheid een reactie geven op de 
voorgestelde uitgangspunten. Deze reacties kunnen  dan worden 
betrokken bij het te houden onderzoeken en de verder uit te 
werken nota van uitgangpunten.

De concept nota van uitgangspunten  ligt met ingang van 29 
januari 2016 gedurende zes weken in het Gemeentehuis (ingang 
Swaluëstraat 2) bij de centale balie tijdens de openingstijden 
ter inzage. Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen 
belanghebbenden zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen 
naar voren brengen. Schriftelijke reacties dienen te worden ge-
zonden aan: Het college van burgemeester en wethouders van 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer F. Bloeme 
(023-5740122).

De concept nota is ook te raadplegen via de gemeentelijke 
website (www.zandvoort.nl  onder Inwoner en het kopje Bouwen 
en Wonen)

Schriftelijke reacties dienen te worden gezonden aan: Het college 
van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. 

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Diaconiehuisstraat 32, uitbreiden woning, ingekomen 15 januari 
2016, ODIJ-2016-25923.
- Keesomstraat plantsoen t.h.v. flat De Fazant, kappen van twee 
bomen, ingekomen 19 januari 2016, ODIJ-2016-26084

Bentveld:
- Zandvoortselaan 248, realiseren inrit, ingekomen 18 januari 
2016, 2016-25662.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 

Gemeentelijke publicatie week 04 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 3 en 
de verdere in week 3 door het college genomen besluiten 
zijn in week 4 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Collectieve festiviteitendagen
Er is een besluit genomen voor het vaststellen van de col-
lectieve festiviteitendagen in 2016. Het betreft 1 januari, 27 
april, 16 juli, 13 augustus, 3 september, 24 september en 31 
december 2016.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 
bekend. Het college heeft in de vergadering van 
12 januari 2016 de volgende wijzigingen op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort vastgesteld.  
- Wijziging van de CAR-UWO i.v.m.:
• met de herziening van hoofdstuk 3.
• Beloningsregeling 2016.
• Regels omtrent lokale overgangsrecht.
• Intrekken van de Bezoldigingregeling gemeente Zandvoort 
2003.

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de 
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht weder-
om te zijn vastgesteld. 

Inspraak concept nota van uitgangspunten bestem-
mingsplan “Bedrijventerrein Zandvoort Noord”
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor een 
ieder ter inzage ligt de concept Nota van Uitgangspunten voor 
het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Zandvoort Noord’. De  
concept nota van uitgangspunten bevat nog geen vastgesteld 
beleid. Wel geeft deze nota een richting aan voor het opstellen 
van het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein 
in Zandvoort-Noord. 

Plangebied
Voor het bedrijventerrein in Zandvoort Noord (plangebied) 
is een aantal verouderde bestemmingsplannen van kracht. 
Het bedrijventerrein “Zandvoort Noord”  is (globaal) gelegen 
tussen de Linnaeusstraat, de spoorlijn Haarlem-Zandvoort,  
Wattstraat, Kam. Onnesstraat, Curiestraat en Noorderduinweg.

Nieuwe ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten 
Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw bestemmings-
plan wordt eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld, 
waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan over 
het nieuw op te stellen bestemmingsplan. In die nota zal 
met name aandacht besteed worden aan de richting van 
de gewenste functionele invulling van het plangebied. Het 
plangebied is ingedeeld in verschillende deelgebieden. Per 
deelgebied zijn uitgangspunten geformuleerd.

Uitgangspunten per deelgebied.
1.  Gebied tussen de Noorderduinweg, Kam Onnesstraat en 
de Kochstraat.
De locatie Noorderduinweg, Kam. Onnesstraat, Kochstraat 
krijgt mogelijk de functie Wonen en werken (gemengd 
gebied/functiemenging).

2a. Gebied tussen de spoorlijn, Ampèrestraat, Kam. Onnes-
straat en de Voltastraat.
In dit gebied is functiemenging niet mogelijk i.v.m. de daar 
aanwezige bedrijven.

2b. Gebied tussen de spoorlijn,  Wattstraat, Kam. Onnesstraat  
en de Ampérestraat.
In dit gebied wordt onderzocht of functiemenging voor een 
deel mogelijk is langs de Kam. Onnesstraat.

3.  Gebied  tussen de spoorlijn, Voltastraat, Kam. Onnesstraat 
en de gemeentelijke Remise.
Het woongebied krijgt alleen de bestemming wonen.

4. Gebied gemeentelijke remise en de Max Planckstraat.
4.a.  de gemeentelijke remise, de huidige bestemming blijft 
gehandhaafd.
4.b.  de Max Planckstraat, de huidige bestemming blijft ge-
handhaafd. 

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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Schot van Jaap v.d. Meij

Jesse de Haan wordt neergelegd

Goede herstart SV Zandvoort

Einde aan ongeslagen reeks

Simpele winst Lions
SV Zandvoort heeft zaterdag tegen SCW een goede her-
start van de competitie gemaakt. De ploeg uit Rijsenhout 
had voor de jaarwisseling 8 wedstrijden op rij gewonnen, 
maar staat nu weer met beide voeten op de grond; Zand-
voort won afgetekend met 5-0.

De handbalsters van ZSC hebben zaterdagavond de eerste 
nederlaag van het indoorseizoen geleden. In Monnicken-
dam troefde de naaste concurrent de Zandvoortse dames op 
eigen terrein af. Snelheid, het wapen van ZSC, werd teniet 
gedaan door de eveneens snelle omschakeling van de thuis-
club. Tel daarbij een gehavend Zandvoorts team op en de 24-
16 nederlaag is verklaard.

De Zandvoortse basketballers hebben opnieuw bewezen 
dat zij de enige kandidaat zijn voor het kampioenschap in 
de lopende competitie. Nummer twee, het Hoornse Hop-
pers, was zaterdag in de Zandvoortse Korver Sporthal niet 
in staat om Lions maar een strobreed in de weg te leggen. 
Lions trok gedecideerd, en zonder zich moe te hoeven ma-
ken, met 75-35 aan het langste eind.

Zandvoort moest met een niet 
fitte selectie de strijd tegen de 
reserves van de belangrijkste 
tegenstander Monnickendam 
aangaan. De centrale speelsters 
Lucia Singer-v.d. Drift (zwanger) 
en Manon van Duijn (geope-
reerd) waren niet aanwezig en 
een tweetal andere speelsters 
was niet helemaal fit. Een herha-
ling van de Nieuwjaarswedstrijd, 
duidelijke winst voor ZSC, was 
dus niet te verwachten. Toen ook 
nog eens bleek dat de coach van 
de thuisclub zijn huiswerk na die 
heenwedstrijd goed had gedaan, 
liep Zandvoort de hele wedstrijd 

Van de nummer twee van de com-
petitie had men in de zaal meer 
verwacht. Er liep ongeveer een 
eeuw basketbalervaring in het 
veld maar, op een paar mooie af-
standsschoten na, was dat niet te-
rug te vinden. Mogelijk was het de 
leeftijd die de Hoornse basketbal-
lers parten speelde of misschien 
wel een niet compleet team. “We 
hadden een sterker Hoppers ver-
wacht. Bij de warming-up liepen 
zich maar zes spelers warm maar 
op het wedstrijdformulier ston-
den er tien vermeld. Misschien 
moest er nog een auto komen, 
maar bij navraag bleken er drie 
ziek te zijn”, verklaarde Niels 
Crabbendam het een en ander.

Lions kwam goed uit de startblok-
ken en met slechts hier en daar 
een misser waren ze na het eerste 
kwart al goed voor een 22-7 stand. 
Hoppers presteerde het om pas in 
de 8e minuut een eerste score aan 
te tekenen. “We lieten de bal lek-

achter de feiten aan.

“We hadden helaas geen volledige 
en fitte selectie. Behalve de twee 
afwezigen waren 2 speelsters wat 
ziekjes maar ze konden gelukkig 
wel meespelen”, legt Martina Balk 
uit. ZSC begon de wedstrijd met 
een voor hun niet alledaagse 5-1 
verdediging. “Romena Daniëls 
schakelde hun topscorer van de vo-
rige wedstrijd gelijk uit maar daar-
door ontstonden er veel gaten in 
onze verdediging waar zij goed ge-
bruik van maakten. Hierdoor liepen 
zij uit naar een 13-8 stand bij rust”, 
aldus Balk. De tweede helft kwa-

ker rond gaan waardoor er onder 
het bord goed werd gescoord. 
We wilden ook nog voor rust een 
lekkere voorsprong opbouwen 
zodat Hoppers niet terug zou kun-
nen komen”, aldus Crabbendam. 
En dat lukte want bij een 40-13 
ruststand werd er van basket 
gewisseld. Het spelbeeld van de 
tweede helft was vooral een snel 
Lions dat via de ‘kleine mannen’ 
Jaap Jongbloed en Jaap v.d. Meij 
menige fast break scorend af kon 
sluiten. De twee sterke centers in 
de personen van Ron v.d. Meij en 
Crabbendam lieten zien waarom 
Zandvoort de enige titelkandi-
daat is. 

Topscores Lions: Niels Crabben-
dam 28; Ron v.d. Meij: 21 en Jaap 
v.d. Meij 10 punten. De heren 
spelen komende zondagmiddag 
om 15.00 uur in de Goudsmit-hal 
in Amsterdam tegen het 3e team 
van MBCA, de nummer 11 van de 
competitie.

Voetbal

Handbal

Basketbal

De winterstop was voor SCW 
niet goed geweest en tevens 
was een aantal spelers wegens 
diverse redenen niet aanwe-
zig. De Zandvoortse ploeg van 
trainer Laurens ten Heuvel had 
daar geen boodschap aan. Als 
Zandvoort aan het einde van 
het seizoen wil promoveren is 
het enige wat telt: winnen, en wel 
van alle tegenstanders. Wel een 
hoog gegrepen ambitie want 
lijstaanvoerder Buitenveldert, dat 
zaterdag ook won, blijft ook maar 
winnen en staat nog steeds één 
punt voor op onze plaatsgeno-
ten. Zandvoort leidt wel, samen 
met VVC, in de tweede periode 
die nog twee wedstrijden duurt.

men de Zandvoortse dames wat 
terug maar het lukte ze door de 
krachtsinspanning niet om dat vol 
te houden. “Onze snelheid is vaak 
onze kracht maar de dames van 
Monnickendam waren snel terug 
waardoor er weinig break outs wer-
den gelopen. Zowel aanvallend als 
verdedigend waren wij wat wisse-
lend in ons spel en dat konden wij 
ons tegen Monnickendam niet ver-
oorloven. We staan nog wel op de 
eerste plaats maar Monnickendam 
heeft één wedstrijd minder ge-
speeld en kan met winst op gelijke 
hoogte komen. Het blijft dus erg 
spannend”, aldus een licht teleur-
gestelde Balk na afloop.  

Scores ZSC: Noëlle Vos:8; Romena 
Daniëls: 4; Martina Balk: 3 en Laura 
Koning scoorde één keer. Zondag 
speelt ZSC in de Korver Sporthal 
tegen de reserves van Vijfhuizense 
DSOV, die op de 5e plaats van de 
ranglijst staan.

Administratiekantoor 
K. Willemse

Agréable
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dierenkliniek Zandvoort
Friends in Fashion
G. Bos vof
Glasservice Schoenmaker
Grand café XL
Greeven Makelaardij
Hans Ruardy Poelier
Healthclub Zandvoort
Het Pakhuis

Hot Yoga Studio Daandasana
Kenamju Zandvoort
Macima
Ministerie EZ
Moritz Restaurant & Lounge
Richard Groente & Fruit
Shiatsis
Slagerij Marcel Horneman
Slagerij Twillert
Smiling Host
Tandprothese Zandvoort
The Body Manager
Theater De Krocht
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Vishandel Jacob Dirk
Wijnologie
Williams Pub

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

Adverteerders

Tegenstander SCW liet Zandvoort 
zaterdag naar hartenlust counte-
ren, na een tiental minuten ach-
teruit gevoetbald te hebben, en 
Zandvoort was daarmee zeer in 
zijn nopjes. Het kreeg vooral op 
de flanken zeeën van ruimte en 
benutte die goed. Het eerste doel-
punt kwam dan ook uit een razend 
snelle counter. Jesse de Haan kreeg 
op de linker kant de bal toege-
speeld en haalde verwoestend uit. 
De Rijsenhoutse doelman kon de 
bal alleen maar gehoord hebben. 
Het tweede Zandvoortse doelpunt 
kwam eveneens uit een counter. 
Op een psychisch perfect mo-
ment, vlak voor rust, kon De Haan 
de in het centrum meegekomen 

‘man-of-the-match’ Maurice Moll 
prima aanspelen. De spits kon dat 
wel waarderen en zette zijn ploeg 
op een dubbele voorsprong.

Na rust probeerden de Haar lem-
mer meerders alles om de opge-
lopen achterstand teniet te doen, 
maar slaagden daar in het geheel 
niet in. Sterker nog, Zandvoort 
ging op de ingeslagen weg voort 
en toen Dylan Kreuger, helemaal 
vrij voor het doel, zijn ploeg op 
3-0 zette, was het pleit beslecht. 
Verdedigers Patrick Koper en Justin 
Luiten deden ook nog een duit in 
het zakje. Koper na een prachtige 
aanval en Luiten door middel van 
een strafschop, die eindelijk door 
de warrige arbiter in Zandvoorts 
voordeel werd gegeven. 

De Zandvoorters blijven dus in 
de race om een eventueel kam-
pioenschap. Komende zaterdag 
speelt SV Zandvoort om 14.30 
uur opnieuw een thuiswedstrijd. 
IJmuiden, dat zaterdag niet speel-
de omdat hun veld was afgekeurd, 
is dan de tegenstander.

Overige wedstrijden 3e klasse B: 
Blauw-Wit/Beursbengels – CTO 
’70: 9-2; Buitenveldert – De Brug: 
8-0; Jos/Watergraafsmeer – KHFC: 
4-2; VVC – Stormvogels: 5-0 en de 
wedstrijden IJmuiden – Vlug en 
Vaardig en ZSGO/WMS – Arsenal 
ASV werden door de gesteldheid 
van de velden afgelast.



 

www.facebook.com/MaximaVloeren 

Heeft u al een offerte? Neemt u deze mee, wij zijn altijd goedkoper. 
023-5365138   info@maximavloerenvoordelig.nl 

Parket – Laminaat – Pvc – Vinyl – Tapijt – Vloertegels – Vloerkleden – Traprenovatie – Projecten  

MAXIMA 
VLOER EN RAAM TOTAAL VLOER EN RAAM TOTAAL

Warme Winter SALE  
 Raamdecoratie wordt GRATIS opgemeten en gemonteerd ! 

Duo Rolgordijnen 
Van Lores Plissé Gordijnen Rolgordijnen 

Vouwgordijnen Houten Jaloezieën Gordijnen en Vitrage 

Maxima Vloer en Raam Totaal 
www.maximavloerenvoordelig.nl 

Fustweg 3 ( Waarderpolder) 
2031CJ HAARLEM 
Tel: 023-5365138  

info@maximavloerenvoordelig.nl www.facebook.com/MaximaVloeren 

www.youtube.com/MaximaVloeren 

Openingstijden 
Maandag  
Dinsdag  
Woensdag  
Donderdag  
Vrijdag  
Zaterdag  
 

08:00 – 20:00 
08:00 – 20:00 
08:00 – 20:00 
08:00 – 20:00 
08:00 – 20:00 
08:00 – 17:00 

 
 


