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Ondertekening van de contracten door vlnr. Erik Weijers, Edwin Sibbel, Menno de Jong, prins Bernhard, Hans Ernst en zijn vrouw I Fong Ernst-Chi  
| Foto: Chris Schotanus

9 11 155
Boete Ambitie Ontwerp Sport
Fietsen op de
stoep strenger
aangepakt

Zandvoortse (15)
verlangt naar
politieke carrière

12e jaargang • week 7 • 18 februari 2016

Inloopavond
voor project
Bad Zandvoort

Circuit verkocht

Circuit Park Zandvoort definitief verkocht

“Carnaval is 
voorbij maar de 

prins is gebleven“

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

Zandvoortse is
landskampioen
badminton

Vervolg op pagina 3

Wat de Zandvoortse Courant op 6 februari op de web-
site al bekend maakte, is vorige week vrijdag o�  cieel 
naar buiten gebracht: prins Bernhard van Oranje en 
zijn zakenpartner Menno de Jong zijn de nieuwe eige-
naren van Circuit Park Zandvoort geworden. De baan 
en de opstallen zijn overgenomen van grootaandeel-
houder Hans Ernst.

De naam zegt al genoeg. Chap-
man Andretti partners, het 
bedrijf van prins Bernhard en 
De Jong, is een samenvoeging 
van de namen van de legen-
darische Britse ontwerper en 
uitvinder Colin Chapman en 
de voormalige Amerikaanse 
autocoureur Mario Andretti. 
Laatstgenoemde werd in 1978 
wereldkampioen Formule 1 in 
een Lotus en wordt beschouwd 
als een van de meest succesvol-
le Amerikaanse autocoureurs. 
Chapman richtte het beroem-

de merk Lotus Cars op en was 
teameigenaar van Team Lotus; 
een renstal die in de jaren zes-
tig en zeventig van de 20e eeuw 
grote successen boekte in de 
Formule 1.

Het circuit blijft met de over-
name in handen van liefheb-
bers van de autosport die be-
nadrukken in de toekomst het 
volledige potentieel van Circuit 
Park Zandvoort te willen be-
nutten. “Hans Ernst heeft een 
enorme bijdrage geleverd aan 
de autosport in Nederland en 
wij willen hier op voortbouwen. 
Net als Ernst dragen wij de auto-

sport een warm hart toe en we 
merken dat de sport ook binnen 
Nederland verder in populariteit 
toeneemt. Dit biedt volop mo-
gelijkheden voor de toekomst”, 
reageerde de prins. 

Voormalig eigenaar Hans Ernst 
geeft met vertrouwen het stokje 
over aan Chapman Andretti part-
ners. “Het circuit stond voor mij 
altijd bovenaan en met pijn in 
het hart doe ik nu een stap te-
rug. Maar ik heb het volste ver-

trouwen in deze nieuwe jonge 
generatie die dit ‘avontuur’ met 
het juiste gevoel aangaat”, laat 
Ernst weten.

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

heren mode
monsterverkoop bekende merken

laatste 3 dagen
kostuums scheerwol

van e 399,-

nU e 125,-!

Winterjassen

van e 269,-

nU e 79,-!

alle Colberts
van e 299,-  e 249,-

nU v.a. e 49,-!

Openingstijden:

Vr - Za - Zo
10.00 - 17.00 uur

humberto kostuums
van e 499,- e 399,-
nU e 135,-! 

2 voor e 250,-
KerKstraat 28    Zandvoort

kostuums
Wol/Blend

van e 349,-  e 299,-
nU e 99,-!

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

Weten wanneer uw rolemmer wordt geleegd? 
Download dan de afvalapp! 

Kijk op pagina 8 voor meer informatie.
Gemeente Zandvoort

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Wij kunnen meer 
dan alleen 

schoonmaken!

Zondag 21 februari 2016

Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open 14.30 uur). Toegang: € 5,00

Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

ArtEz/HKU Saxophone Orchestra
o.l.v. Johan van der Linden

Kleurrijk, gedurfd, avontuurlijk, ingetogen, virtuoos en soms een tikkeltje uitdagend...



Burgerlijke stand
30 JANUARI –  11 FEBRUARI  2016

Gehuwd:
Oerlemans, Remco en:  Ko� er, Friederika

Overleden:
Luijkx.  Jan Barend,  geb. 1949
Boeser, Geertuida, geb. 1957
van de Koekelt, Theodorus,  geb. 1931
van der Kleij, Franciscus Johannes, geb. 1967
Molenaar, geb.  Diederen,  Wilhelmina Maria, geb. 1924
Miezenbeek, geb. van den Berg, Teresia 
Maria Antonia, geb. 1935
Schaft,  geb. de Klerk,  Gijsbertha Adriana 
Sophia Catharina, geb. 1951
Brada, Franciscus Gijsbertus, geb. 1939
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Proeverij van 
de plank 

  om te      delen 

Paté met peper en jenever van Brandt en Levie met 
cornichons en huisgemaakte piccalilly | Gebakken makreel 
met gemarineerde biet en linzen | Gepofte aubergine met 
feta, granaatappel en salsa verde | Bavette met jus de veau 
en cavolo nero | Skrei-filet met gemarineerde spinazie en 
hollandaise | Ravioli met geitenkaas, munt, dopererwten 
en Parmezaan | Kaas, 4 soorten met vijgenbrood (extra gang 
€ 7,50 p.p.) | Bourbon brownie met kokos-hangop | 
Walnoten-dadeltaart van de Groene Zusjes 

€ 29,50 P.P.

Het seizoen van          begint op 26 februari 2016

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

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

Datum                 27 en 28 maart 2016
Time  11.30 - 14.30 uur
Prijs                            € 26.50 volwassenen 
                                    € 13.50 kids
Reserveren              T 023 5714608 | zuidstrand@ajuma.nl

SPECIAL FOR KIDS 
Schminktafels voor de kids en natuurlijk zijn de eieren al verstopt

KOM PASEN BIJ ONS VIEREN!
AJUMA PAASBRUCH
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FEBRUARI

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van ons erelid Sientje Paap - Paap

Jarenlang heeft zij met verve invulling gegeven aan 
het secretariaat voor het ouderenwerk in Zandvoort.

In het bijzonder kon het koor Voor Anker 
op haar veelzijdige inzet rekenen.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur van 
De Seniorenvereniging Zandvoort

Fred Kroonsberg,
voorzitter

Met vriendelijke groet, Bas en Beaudine 
en het team van Beach Club Tien

Tel. 023-5713200 - www.beachclubtien.nl

Wij openen vanaf vrijdag 19 februari
onze deuren en hopen u allen 
te mogen verwelkomen met een 
glaasje bubbels.

Openingsmenu 
€ 24,95

Trio van:
Huisgerookte carpaccio met truffelolie  en Tête de Moine

Caprese van Gandaham, buffelmozzarella  en tomaten salsa
Garnalencocktail geserveerd in gerookte zalm

❖

Zeebaarsfilet met witte wijnsaus en basilicumolie
❖

Filet mignon met een champignonsaus
Ossenhaaspuntjes met een roomsaus van kas-

tanjechampignons en cognac
❖

Verrassing van de chef

We treuren niet, 
maar rouwen wel.

Jacob Kroon
Weduwnaar van Aagje Kroon 

Amsterdam,                                                            Zandvoort,
14 september 1931                                        15 februari 2016

Jaap en Pauline
Jurren
Thomas
Sterre en Jolijn

Esther en Gerrie
Kim en Michael
 Levi
Lesley

Marie en Henk
Nan
Nel † en Piet
Hil
Lien

Correspondentieadres
Esther Driehuizen-Kroon
Fahrenheitstraat 16
2041 CH  Zandvoort

De begrafenisplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 
19 februari om 14.00 uur in de aula van de algemene 
begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67 in Zandvoort.

Aansluitend is daar gelegenheid om informeel te condoleren. 

Zij die geen persoonlijk bericht hebben ontvangen, worden 
verzocht deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Mijn tranen vallen
op je handen

wanneer ik naar je kijk,
telkens denk ik aan die handen.

Nooit meer . . . . binnen handbereik.

Als een vlinder in de nacht ben je gevlogen
naar hij die liefdevol op je wacht

Katharina Hendriks-Otto
- Karin -

weduwe van Henk Hendriks

Bonn,                                                    Haarlem, 
14 mei 1941                               15 februari 2016

Henk

Hetty en Remco
    Levi
    Cas

Correspondentieadres:
Hetty Hendriks
Zandvoortselaan 7
2042 XD  Zandvoort

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 18      
februari om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Tollenstraat te Zandvoort.

Sterven in vrede is met een gerust hart je ogen sluiten.

Trees Miezenbeek - van den Berg
Theresia Maria Anthonia

Zandvoort10 november 1935                                        10 februari 2016

weduwe van Leo Miezenbeek
Leonardus Philipus

Leo en Ankie
Kevin, Wesley, Leroy
Edwin en Jenneke
Jordy en Patricia
Alex en Marjan
Robby, Richard
Broer, zus, zwagers en schoonzusters
Neven en nichten

Onze moeder is reeds bijgezet in het familiegraf op het 
kerkhof naast de H. Agathakerk te Zandvoort.

Correspondentieadres: 
L.P. Miezenbeek, Haarlemmerstraat 12, 2042 NC  Zandvoort

Onze lieve moeder, oma en 
overgrootoma heeft na een 
moeilijke periode haar rust 
gevonden. We hebben heel mooi 
en liefdevol met een lach en een 
traan afscheid van haar kunnen 
nemen.

Klaartje Wendelgelst - Dijkshoorn
weduwe van Antoon (Eus) Wendelgelst

Amsterdam, Zandvoort,
* 14 juli 1928 † 16 februari 2016

We houden van je

Kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres
F. Wendelgelst
Schuitengat 3
2042 TJ Zandvoort

Onze moeder en oma is overgebracht naar het 
uitvaartcentrum aan de Tollenstraat 67 te Zandvoort, 
alwaar geen bezoek.

Zaterdag 20 februari om 14.15 uur komen wij samen 
in de aula van crematorium Westerveld, Duin en 
Kruidbergerweg 6 te Driehuis om afscheid te nemen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
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…is elke verandering geen ver-
betering. Zo komt er op 4 maart 
een einde aan de banken op 
Zandvoort. En dan bedoel ik niet 
de gezellig beschilderde bankjes 
op het Raadhuisplein waar ieder-
een met plezier op gaat zitten. 
Nee, ik bedoel het allerlaatste 
bankfiliaal, dat uit de badplaats 
verdwijnt: dat van de ABN/AMRO. 
Het is gewoon niet te geloven 
dat je in een toeristenplaats geen 
geldzaken meer kunt afhandelen. 
Natuurlijk heeft Bruna Balkenende 
een postkantoor waar je financi-
ele zaken kunt afhandelen. Maar 
geen toerist die dat weet.

Waar is de tijd gebleven dat je 
samen met je kind naar de bank 
ging om hun goedgevulde spaar-
varken te brengen? En misschien 
kunt u zich het ook nog herinne-
ren dat vanaf de tweede klas op 
de lagere school elke maandag-
morgen een medewerker van de 
lokale bank langs kwam. Je kon 
spaarzegels kopen van fl. 0,25 per 
stuk. Deze zegels plakte je in een 
mapje en als die vol was had je 5 
gulden gespaard. Wat was je trots 
als je boekje vol geplakt was met 
zegeltjes. Nu spaart men zegeltjes 
voor een messenblok.

Ook verleden tijd is straks de 
blauwe envelop. Die hoef je  niet 
meer met angst en beven van de 
deurmat te plukken. “Vaarwel”, 
zegt de commercial van de be-
lastingdienst, “leuker kunnen wij 
het niet maken wel makkelijker.” 
En dat laatste betwijfel ik want 
met mij zijn er nog een miljoen 
mensen in mijn leeftijdscategorie 
die niet digitaal bankieren. Sterker 
nog, zij hebben geen computer of 
iPad! Betaalt de Belastingdienst 
deze extra aankoop? Men beseft 
kennelijk niet dat er in Nederland 
nog teveel digibeten zijn die straks 
echt tussen wal en schip vallen.

Inmiddels heb ik van mijn kinde-
ren een lesje ‘digitaal bankieren’ 
gehad en is het invullen nu een 
fluitje van een cent. En dan te be-
denken dat ‘Vaarwel blauwe enve-
lop’ allemaal onder het voorwend-
sel gedaan wordt om de bomen te 
besparen. Dan vraag ik mij toch 
af waarom ik voor de belasting-
dienst al jarenlang allerlei kopieën 
moet bewaren. Dat is toch 
ook papier? Een ding is ze-
ker. Men kan het niet leuker 
maken maar helaas ook niet 
makkelijker!
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Hans Taxateur Robin Peters bestudeert een geboortelepel

Taxatiedag trok 
veel belangstelling

Twee dronken toeristen 
zorgen voor overlast

“Wat een mensen. Ik zou willen 
dat ik iedere dag hier zoveel men-
sen tegen zou mogen komen”, 
zei museumbeheerder Hilly 
Jansen als reactie op de drukte. 
Nu is het ook niet alledaags wat 
er gebeurde. Familiestukken la-
ten taxeren moet men normaal 
gesproken buiten Zandvoort 
doen maar nu kon het ‘gewoon’ 
in het Zandvoorts Museum. En 
het was nog gratis ook! De jong-
ste taxateur en veilingmeester 
ooit in Nederland, Robin Peters 
van het Zeeuws Veilinghuis, was 
naar Zandvoort gekomen. “Ik or-
ganiseer dit soort taxatiedagen 

Beide mannen werden aange-
houden door de politie. Tijdens 
de rit naar het cellencomplex in 
Haarlem verloor één van de man-
nen een paar keer het bewust-
zijn. Ambulancemedewerkers 
hebben hem onderzocht en 
concludeerden dat hij veel te 
veel gedronken had. Om te 

ook in andere plaatsen. Vaak 
weten de mensen niet wat ze in 
huis hebben. Uiteraard hopen 
we dat er een aantal zijn die hun 
spulletjes in willen brengen voor 
onze veilingen maar dat is niet 
verplicht”, vertelde Peters. 

Een aantal Zandvoorters had 
er wel oren naar om hun bezit-
tingen in baar geld om te laten 
zetten en lieten hun waar achter. 
Velen echter kwamen met een 
beetje beteuterd gezicht weer 
naar buiten; een illusie armer. Het 
was net ‘Tussen Kunst en Kitsch’, 
vorige week in Zandvoort.

ontnuchteren werd hij in de cel 
gezet. Ook de andere verdachte 
raakte bewusteloos toen hij aan-
kwam bij het cellencomplex. 
Opnieuw moest er een ambu-
lance komen. Nadat hij medisch 
was onderzocht, kon ook hij de 
cel in. Beide mannen hebben 
een proces-verbaal gekregen.

De taxaties van afgelopen vrijdag in het Zandvoorts Mu-
seum hebben veel Zandvoorters op de been gebracht. 
Ruim 100 nieuwsgierigen wisten de weg naar het mu-
seum te vinden en brachten goederen mee om te laten 
taxeren door een professioneel taxateur.

De politie in Zandvoort heeft zondagmiddag haar handen 
vol gehad aan twee dronken toeristen. De mannen zorgden 
voor overlast in een benzinestation aan de Burgemeester 
van Alphenstraat. Het duo was intimiderend en ging met 
elkaar op de vuist.

De zeehond wordt meegenomen | Foto: Michel van Bergen

Jonge zeehond van 
het strand gered

De zeehond, van naar schatting 
12 weken oud, werd even later 
door een medewerker van de 
reddingsbrigade opgehaald. 
Volgens hem is de zeehond 

zichtbaar ondervoed. Hij is in 
een grote mand meegenomen 
en is vermoedelijk naar de zee-
hondencrèche Pieterburen ge-
bracht.

Een jonge gewonde zeehond is maandagmiddag van het 
strand bij Zandvoort gehaald. Wandelaars zagen het dier 
op het strand ter hoogte van het Palace Hotel liggen en 
alarmeerden de reddingsbrigade. In afwachting van de 
reddingsbrigade maakten vele wandelaars, die met het 
mooie weer een strandwandeling maakten, nog even een 
foto van het dier.

Vervolg pagina 1 - Circuit definitief verkocht

Mooiste racepiste
Het bedrijf van prins Bernhard 
wordt met de overname de nieu-
we eigenaar van het Zandvoortse 
duinencircuit, dat zo van een 
voortbestaan verzekerd is. Het 
Zandvoortse circuit is in de hele 
(race)wereld bekend als een van 
de mooiste racepistes van de 
wereld. 

De grote internationale namen 
van de racerij komen graag naar 
Zandvoort, maar een Grand Prix 
is al sinds 1984 niet meer gere-
den. Wel zijn andere grote race-

klassen regelmatig ‘op’ Zandvoort 
te zien en te horen. Een daarvan 
is bijvoorbeeld de Deutsche 
Tourenwagen-Masters oftewel 
DTM, de Duitse merkenrace voor 
sportswagens met een vermogen 
van circa 470 pk. Ook de razend 
populaire Historic Grand Prix, 
met daaraan gekoppeld de in de 
wereld unieke parade van (oude) 
raceauto’s door Zandvoort,  trekt 
jaarlijks vele nationale en inter-
nationale coureurs en duizenden 
fans naar Circuit Park Zandvoort. 
Het is een van de hoogtepunten 
van het seizoen.

Menno de Jong (L) en prins Bernhard van Oranje | Foto: Chris Schotanus



Evenementenagenda

19 Stand Up Jazz - met trompe� iste Saskia Laroo 
in Grand Café XL, aanvang 20.30 uur

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

 
21 Classic Concerts - ArtEz/HKU saxophone Orchestra 

Protestante Kerk, aanvang 15.00 uur

27 Short Rally - Circuit Park Zandvoort

27 Start Kids Adventure Week - Diverse activiteiten 
voor kinderen

28 Jazz aan Zee - Thalassa, aanvang 16.00 uur

28 Muziek op de zondagmiddag - Studio Anthony, 
Oosterparkstraat 44, 16.00-18.00 uur

❄ FEBRUARI ❅  FEBRUARI ❆

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

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

Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

BEDRIJVEN
ladder

Ook adverteren op deze pagina? 

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

Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & PlukPippeloentje & Pluk

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

Colofon

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

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

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

ADVERTENTIE ACQUISITIE: Ronald Arnoldt: 
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
BLADMANAGER: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

CENTRALE REDACTIE: Joop van Nes 
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

VORMGEVING: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

DRUK: Rodi Rotatiedruk
VERSPREIDING: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

UITGEVER: Zandvoort Press B.V.
OPLAGE: 9.500 exemplaren

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

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
18 februari t/m 24 februari

WOEZEL & PIP 
OP ZOEK NAAR DE SLODDERVOS

ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

ROBINSON CRUSOE (3D/NL)

ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

FAMILIEWEEKEND
DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

LADIES NIGHT:
ROKJESDAG
DO 10 MAART OM 19.30 UUR

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM
CAROL
MET CATE BLANCHETT EN ROONEY MARA

WO OM 19.30 UUR

 
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Meer cursussen, workshops, informatie 
of aanmelden: www.pluspuntzandvoort.nl

023 5740330  Hella Wanders 
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Bewegen volgens het LABAN principe

Schrijf u in voor een proefl es - Mary Nieuwenhuis is 
gediplomeerd bewegingstherapeute met een jarenlange 
ervaring, gebaseerd op Rudolph Laban ‘s bewegingsleer. 
Graag wil zij haar kennis delen met andere mensen, ook 
geschikt voor hen, die al op leeftijd zijn. Na afl oop is er 
gelegenheid tot gezamenlijk koffi e drinken. € 40,-
Donderdag 10:30 – 11:30  
We beginnen met een proefl es bij voldoende aanmeldingen 

Fotografi e van kijken naar zien

Van alle vormen van fotografi e is Natuurfotografi e de 
snelst groeiende tak van fotografi e, zeker door de opkomst 
en betaalbaarheid van digitale camera’s en smartphones. 
Maar hoe maak je mooie foto’s van dieren en planten in 
de vrije natuur? € 88,-
Woensdag 10:00 – 13:00 uur  
3 bijeenkomsten tussen 23 maart t/m 20 april 

Meer plezier met Android Tablet

Seniorweb helpt u meer plezier te beleven aan uw 
Android tablet. € 42,
Dinsdag 10:00 – 12:00 
8 maart t/m 29 maart

Bloemschikken Workshop Lente

Het is weer voorjaar! Tijd voor bloemen, en je kunt er niet 
genoeg van krijgen. Men gaat met een mooi Lente bloem-
stuk naar huis om nog lang na te genieten. € 25
Woensdag 14:00 – 15:30 uur 23 maart

Dansende Dames 

Onder leiding van Let’s Crea bouw je in 3 lessen zelf een 
Dansende Dame op vanuit basismaterialen o.a. gipsver-
band. € 40,-
Vrijdag 13:00 – 15:30 uur
15 april t/m 29 april

Orde op uw PC 

Weet u niet meer waar al die foto’s en bestanden geble-
ven zijn? U leert de bestanden en mappen indelen, uw 
e-mails en favoriete websites ordenen. € 42,-
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur
12 april t/m 26 April

Elke 1ste dinsdag van de maand: 
digitaal spreekuur voor iedereen

Op dit spreekuur kunt u geholpen worden met vragen die 
u tegenkomt bij het gebruik van PC, laptop, tablet, iPad 

of smartphone. Er is een aantal vrijwilligers aanwezig om 
u individueel te helpen. Tijdens het spreekuur is er om 

10.30 uur een korte presentatie rond een specifi ek thema. 
Het thema op dinsdag 1 maart is: 

“GOOGLE APPS.”
Deelname is gratis 

en aanmelden is niet nodig.

Week 8: 22 t/m 28 februari

Botermalse Kogelbiefstukjes .............................................................

Gegrilde Fricando .......................................................................................................

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

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

3 stuks 
€ 7,50

150 gram € 1,98

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

TWAALF UURTJE 
Huisgemaakte eiersalade 

met bacon & bieslook 
op boerenlandbrood 

€ 4,95
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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)

Politie in botsing 
met hert

In de nacht van donderdag op 
vrijdag is een politieauto bescha-
digd geraakt door een aanrijding 
met een overstekend hert op de 
Zeeweg. Een agent reed vanaf 
Zandvoort in de richting van 
Overveen, toen in de bocht na 
Camping Bloemendaal plotse-
ling een hert overstak. Het hert 
stak uit de middenberm over 
naar het � etspad, waardoor de 
agent hem niet meer kon ontwij-
ken. Ondanks de � inke klap ren-
de het dier snel weg. Of het hert 
de klap heeft overleefd is niet 
bekend; de politie heeft nog ge-
zocht maar het dier is niet meer 
aangetroffen. De agent raakte 
niet gewond, de zwaar bescha-
digde politiewagen moest wor-
den weggetakeld. 

Jongen mishandeld
Vrijdagmiddag 12 februari 
liep een 16-jarige jongen uit 
Zandvoort, samen met zijn vrien-
din, op de Vogelenzangseweg. 
Volgens zijn verklaring aan de 
politie werd hij daar plotseling 
door twee jongens aangevallen. 
De een deelde meerdere klap-
pen uit, de ander zou eerst zijn 
vriendin hebben vastgehouden, 
maar later ook hebben geslagen. 
De twee verdachten liepen weg, 
maar aangezien hun identiteit 
bekend was, konden zij later op 
de middag worden aangehou-
den. De verdachten zijn inwo-
ners van Vogelenzang van 17 en 
19 jaar oud. Aanleiding voor het 
incident was mogelijk een ruzie 
op Facebook. 

WhatsApp
Binnen het centrum worden 
drie gebieden voorzien van de 
zogenoemde ‘WhatsApp’ be-
veiliging. Het initiatief ligt bij 
OVZ-voorzitter Peter Tromp. 
“Het kost niets extra en iedere 
ondernemer, lid of geen lid van 
OVZ, wordt uitgenodigd daar 
aan deel te nemen. We hebben 

alleen een GSM-nummer nodig. 
Het centrum gaan we opdelen in 
Grote Krocht met Raadhuisplein, 
Kerkstraat met Kerkplein en 
Haltestraat. Hierdoor kan er snel 
gereageerd worden op moge-
lijke incidenten”, aldus Tromp.

Digitaal spreekuur 
1 maart
Bij Steunpunt OOK Zandvoort 
is er elke eerste dinsdag van 
de maand, in samenwerking 
SeniorWeb Haarlem en het 
Cursusbureau van Pluspunt, 
van 10.00 tot 12.00 uur een digi-
taal spreekuur. Op dit spreekuur 
kunt u geholpen worden met 
vragen die u tegenkomt bij het 
gebruik van PC, laptop, tablet, 
iPad of smartphone. Er is een 
aantal vrijwilligers aanwezig om 
u individueel te helpen. Tijdens 
het spreekuur is er om 10.30 uur 
een korte presentatie rond een 
speci� ek thema. Het thema op 
dinsdag 1 maart is ‘Google Apps’. 
Deelname is gratis en aanmel-
den is niet nodig. Meer infor-
matie op www.ookzandvoort.
nl of bij de balie van Pluspunt, 
Flemingstraat 55.
 
Extra editie werkte 
feilloos
De ‘extra’ editie van de 
Zandvoortse Courant waarin 
Slagerij Horneman een speci-
ale actie met gebraden kippen 
bekend maakte, heeft zijn doel 
niet gemist. Horneman noteerde 
vrijdagmiddag een ongeloo� ijk 
totaal aan personen die de adver-
tentie op Facebook gezien had-
den: niet minder dan 21.100 keer 
werd de extra editie bekeken. En 
de balans zaterdag gaf aan dat 
hij meer dan 400 gebraden kip-
pen had verkocht. Een uitstekend 
idee dus dat perfect werd uitge-
voerd! “Verbazend wat deze actie 
heeft opgeleverd. Het heeft mijn 
stoutste dromen overtro� en”, zei 
de slager maandag.

De stoep wordt vaak als rijbaan gebruikt

Foto: Mizzle Media

Rijden op trottoirs van
winkelstraten gaat bekeurd worden

Kan het Wim Gertenbach College 
eindelijk gaan renoveren?

Het met de � ets, scooter of snor� ets rijden op de trottoirs 
in Zandvoort, gaat eindelijk aangepakt worden. Het is al 
lange tijd een doorn in het oog van velen dat vooral jonge-
lui, maar zeker ook volwassenen en zelfs senioren de Zand-
voortse stoepen als rijbaan gebruiken. De ondernemers in 
vooral het centrum zijn het nu zat.

Dat is de vraag na de vergadering van de Commissie Sa-
menleving van vorige week woensdag, waarin het college 
vroeg om extra geld voor de renovatie van het hopeloos 
verouderde schoolgebouw. Hoewel het geen hamerstuk 
werd, was de teneur prima. Er was overeenstemming bij 
bijna alle politieke partijen in de raad, op één na.

Het is Peter Tromp van Kaashuis 
Tromp al jaren een doorn in het 
oog dat men de stoepen als rij-
baan gebruikt. “Als mijn klanten 
in de winkel klaar zijn en weer 
naar buiten gaan, moeten ze 
eerst naar links en rechts kijken 

Het gebouw van het Wim 
Gertenbach College (WGC) 
komt op basis van wet- en re-
gelgeving, maar ook op basis 
van de daadwerkelijke onder-
houdssituatie en functionaliteit, 
in aanmerking voor algehele 
aanpassing en onderwijskun-
dige vernieuwing, kortweg re-
novatie genoemd. Deze is er op 
gericht de bruikbaarheid van 
het gebouw te vergroten, het 
gebouw aan te passen aan de ei-
sen van deze tijd en het gebouw 
binnen de daarvoor bestemde 
rijksvergoeding voor de mate-
riële exploitatie in stand te kun-
nen houden. In dat kader stelde 
het college voor om een bedrag 
van € 500.000 extra, bovenop de 
al eerder toegekende 8 ton die 
in de begroting is opgenomen, 
ter beschikking te stellen.

Het merendeel van commissie-
leden vond het een prima voor-

of het wel veilig is om van de 
stoep gebruik te gaan maken.”

In zijn hoedanigheid als voor-
zitter van de Onder nemers-
vereniging Zandvoort (OVZ) 
vertelt Tromp het volgende: “Ik 

stel. Alleen Michel Demmers 
(GBZ) had grote bezwaren en 
ging er niet in mee. “Wij vinden 
die € 500.000 geen goed plan. 
Er is geen garantie dat de school 
in Zandvoort blijft bestaan. Wij 
pleiten dan ook om niet eerder 
te � nancieren dan dat hier hel-
derheid over is. Het gebouw 
moet ook toekomstbestendig 
zijn of worden. Het gebouw 
zou zonder veel moeite om-
gezet moeten kunnen worden 
in woningen. Dit alles omdat 
Zandvoort er � nancieel niet al 
te best voor staat”, zei hij. 

Martijn Hendriks (VVD) en 
Michiel Hermsen (D66) vlogen 
elkaar nog heel even in de ha-
ren toen Hermsen meldde dat 
hij blij was dat de VVD eindelijk 
eens voor stemde. Voorzitter 
Astrid van der Veld voorzag 
grotere problemen en greep 
kordaat in: “Heren, dit kat en 

ben absoluut niet de enige on-
dernemer die al jaren hierover 
klaagt. Ik heb vorige week ken-
nisgemaakt met de nieuwe wijk-
agent voor het centrum, Danny 
Slager. Bij die kennismaking 
heb ik hem dit probleem voor-
gelegd. Ik weet wel dat het voor 
de politie en de agenten geen 
prioriteit heeft en dat het onder 
de gemeentelijke handhaving 
valt, maar heb het toch met hem 
besproken. Hij was het met mij 
eens dat hier iets aan moet wor-
den gedaan. Hij heeft contact 
opgenomen met het hoofd van 
de gemeentelijke handhavers 
en men is na intern overleg en 
terugkoppeling tot een volgens 
mij perfecte oplossing geko-
men. Er gaat eindelijk gecon-
troleerd worden. Daar worden 
drie agenten en drie handhavers 
mee belast. Bij constatering van 
de overtreding wordt niet meer 
gewaarschuwd, zoals in het ver-
leden. Er wordt direct bekeurd 
en een boete kost € 70. De con-
troles zullen niet iedere dag van 
de week plaatsvinden maar ze 
worden ook niet van tevoren 
aangekondigd.”

muisspel zint mij niet”, waarna 
de discussie stopte. 

Het voorstel wordt komende 
dinsdag in de raad besproken. 
Dan zal ook de versnelde huis-
vesting van 40 statushouders in 
het Spalier op de agenda staan. 

De direct omwonenden en an-
dere Zandvoorters hebben bij 
twee gelegenheden hun me-
ning over de versnelde huis-
vesting van 40 vluchtelingen 
met een status kenbaar kunnen 
maken. De Zandvoortse ge-
meenteraad zal nu een oordeel 
moeten vellen over het raads-
voorstel van het college. De 
behandeling in de Commissie 
Samenleving loog er niet om. 
Duidelijk was dat het zeker 
geen hamerstuk kon worden en 
dat werd het natuurlijk ook niet. 
Dinsdag is dus de Zandvoortse 
politiek aan het woord, zonder 
dat de Zandvoorters in kunnen 
spreken.

De voor publiek toegankelijke 
raadsvergadering begint om 
20.00 uur en is ook te volgen 
via ZFM en de livestream via de 
gemeentelijke website.



6

NIEUW

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

Entree gratis
Vrijdag 19 februari:
Trompettiste Saskia Laroo

Meer info: www.xljazz.wordpress.com

Grand Café XL

Meer info: www.xljazz.wordpress.com

Het hele strandseizoen:
een strandbedje, gratis toilet 
én 10% korting op drankjes.

De ‘Aan Zee Clubkaart’ 
alleen deze maand 
voor maar € 40!

Boulevard de Favauge strandafgang 12 Zandvoort, 06 - 31 007 600

Info: www.aanzee12.nl

Nieuwe sierbestratiNg?
De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op: 
www.modeltuinenzwanenburg.nl

Modeltuinen Zwanenburg
IJweg 411 •  Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561

aaNbieDiNg
Stenen, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie vanaf E 69,- per m2
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Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

Modeltuinen Zwanenburg
Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00 - 17.00 uur

ad 128 x 187krant.indd   1 28-01-16   13:54

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden

Specialist voor al uw bloemwerken.

Van 1 bloem tot... zo veel meer...

Chocolate & Diamonds
Weekend aanbieding (vrijdag zaterdag)

- Onze heerlijke KARAMEL-slof
van € 11,95 voor € 10,15

Het winnende lot van de diamanten ring twv €250 
is gewonnen door het lotnummer 42 !!! 

De ring is op te halen bij Chocolate & Diamonds 

Haltestraat 39A | Tel.0235715574
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08.45 tot 17.30u, 
zaterdag 08.30 tot 17.00u en zondag 12.00 tot 16.00u
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Alaa (L) en Mo komen mogelijk weer terug naar Zandvoort

Syrische sporters mogen 
terug naar Zandvoort

Inschrijving voor Culinair Zandvoort

Nostalgie met The Beatles

Saxophone Ochestra 
bij Classic Concerts 

De twee Syrische sportende vluchtelingen die vorige week gedwongen moesten verkas-
sen van Zandvoort naar Loon op Zand, mogen van het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) weer terug naar ons dorp verhuizen. Mo (22) en Alaa (17) hebben geen 
status maar willen wel graag voor Nederlandse clubs in hun sporten, triatlon en zwem-
men, uitkomen. Ze waren in de korte tijd die ze in Zandvoort in een gastgezin woonden, 
al bezig om te trainen in clubverband.

Culinair Zandvoort zal dit jaar in het weekend van 24, 25 en 26 juni plaatsvinden op 
het Gasthuisplein. Enthousiaste horecaondernemers die willen deelnemen, kunnen 
zich tot 1 maart aanmelden. 

Zaterdagavond 27 februari zal de Ruud Jansen Band een op-
treden in Laurel & Hardy verzorgen dat alleen maar uit num-
mers van the Beatles zal bestaan. Jansen doet dit wel vaker 
met zijn kompanen en zij mogen gerust kenners en grote 
fans van de legendarische jaren ’60 band uit Liverpool wor-
den genoemd.

Komende zondag zal het ArtEz/HKU Saxophone Orchestra 
een prachtig concert geven in de Protestantse kerk aan het 
Kerkplein. Het is de stichting Classic Concerts opnieuw ge-
lukt om dit bijzondere saxofoon orkest, met studenten van 
het conservatorium in Enschede en Utrecht, vast te leggen.

De Zandvoortse Courant meld-
de in de editie van 4 februari 
dat ze door het COA gedwon-
gen werden om zich in Loon op 
Zand te vestigen, althans Alaa 
zou dat in verband met zijn leef-
tijd en school moeten doen. Mo 
ging met hem mee en dus wer-
den alle contacten in Zandvoort 
en omgeving verbroken, vaak 
tot ongenoegen van de clubs. 
Vijf Zandvoortse dames, die 
zich al langer het lot van de 
beide broers hadden aange-
trokken, hebben geprobeerd 
de twee jongens weer terug in 
Zandvoort te krijgen. Afgelopen 
weekend zijn twee van hen naar 
Loon op Zand gereden en heb-
ben met vertegenwoordigers 
van het COA gesproken met een 

De voorbereidingen voor de 8e 
editie zijn in volle gang. Onlangs 
heeft de organisatie een brief 
gestuurd naar de lokale restau-
ranthouders met een uitnodi-
ging tot aanmelding. Wanneer 

De Ruud Jansen Band gaat de 
hele avond de mooiste num-
mers van de legendarische 
band The Beatles spelen. Alle 
hits zullen voorbij komen. En 
het mooie is, liefhebbers kun-
nen vooraf, via een speciale 
Facebook-pagina aangeven 
welke nummers ze graag wil-
len horen. Ga hiervoor naar het 

Hoofddocent en begenadigd 
saxofoonspeler Johan van der 
Linden heeft de algehele lei-
ding. Van der Linden is een gro-
te naam binnen de Nederlandse 
klassieke muziek en heeft veel 
arrangementen op zijn naam 
staan. Het orkest zal ook een 
aantal klassieke werken met ar-
rangementen van hem spelen.

meer dan prima resultaat. Mo en 
Alaa mogen, onder bepaalde 
condities, terug naar Zandvoort.

Een van de dames, Sandra, ver-
telt: “We wilden ons best doen 
om ze weer naar Zandvoort te 
krijgen en hebben de stoute 
schoenen aangetrokken. We 
hebben daar met het COA ge-
sproken en kregen te horen dat 
een eventuele terugkeer naar 
Zand voort mogelijk is. Dan 
moeten ze wel een vaste woon-
plek krijgen waar slapen en ko-
ken mogelijk is. In Zandvoort 
is dat vooral na maart moeilijk 
in verband met de verhuur aan 
toeristen.”

Toen het onderwerp via Henny 

er meer inschrijvingen binnen-
komen dan dat er beschikbare 
plaatsen zijn, zal er een loting 
plaatsvinden. Iedere onderne-
mer heeft op deze manier ge-
lijke kansen om deel te nemen. 

Facebook evenement ‘RUUD 
JANSEN BAND speelt THE 
BEATLES’. Onder alle inzendin-
gen wordt ook nog eens een 
leuke prijs verloot. 

De speciale Beatlesavond in café 
Laurel & Hardy in de Haltestraat 
begint om 21.00 uur en de en-
tree is uiteraard helemaal gratis!

Het concert in de Protestantse 
kerk, met werken van onder 
andere Johann Sebastian. Bach, 
Ludwig van Beethoven, Lenard 
Bernstein en Felix Mendelssohn 
Bartholdy op het programma, 
begint zondag om 15.00 uur. De 
kerk gaat om 14.30 uur open. 
De entree, inclusief een pro-
gramma, bedraagt € 5.

Rückert bij het ZFM live-pro-
gramma ‘Zandvoort op zater-
dag’ in hotel Hoogland ter spra-
ke kwam, bood de eigenaar van 
het hotel spontaan aan om ze, 
tot half maart ieder een eigen 
kamer te geven. “We zijn bang 
dat dit door het COA niet ge-
accepteerd wordt. We zijn dus 
in Zandvoort op zoek naar een 
permante woongelegenheid 
voor ze, in ieder geval tot ze 
(mogelijk) een status krijgen. 
Kunt u ze die bieden, neemt u 
dan alstublieft contact op. Zij, 
en wij, zullen u er eeuwig dank-
baar voor zijn”, zegt Sandra. 
Reacties kunt u doorgeven via 
de Zandvoortse Courant, tel. 
5732752 of email: info@zand-
voortsecourant.nl.

Heeft u geen uitnodiging ont-
vangen maar zou u zich wel wil-
len aanmelden? Kijk op www.
culinair-zandvoort.nl. Hier vindt 
u het reglement en een inschrijf-
formulier. 

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

Geachte redactie,

In uw editie van 11 februari maakten ‘De Mannetjes’ een vergis-
sing. Zij noemden Wim Gertenbach ‘voorvader van deze krant’. 
Echter, de Zandvoortse Courant waar Wim Gertenbach tot aan 
het begin van de oorlog eigenaar van was (veel later omgedoopt 
tot Zandvoortse Koerant), werd eind 1986 opgeheven. Definitief, 
er was geen doorstart of opvolger van de krant. 

Al snel na de bezetting verboden de Duitsers de krant. Twee me-
dewerkers van de gefusilleerde Wim Gertenbach, IJs de Jong en 
Piet Paap, werden ook opgepakt. Zij overleefden gevangenissen 
en werkkampen in Duitsland. Na de bevrijding zetten zij de krant 
voort op het adres waar Wim Gertenbach de krant had gedrukt 
en waar hij met hen in de oorlog, tot zijn arrestatie, illegale bladen 
zoals Het Parool drukte: Achterweg 1. Op datzelfde adres bleef 
de krant actief tot het laatste nummer verscheen. 

Natuurlijk: een vergissing is menselijk. Maar het lijkt mij wel cor-
rect om dit even recht te zetten in deze krant.

Met vriendelijke groet, 
Hester Piët

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534



8

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

meststoffen en 
tegen groene aanslag

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

Download dan de gratis digitale afvalkalender “Recylcemanager” in 
de App Store, Google Play of via de website www.recyclemanager.nl! 
Met deze gratis app weet u precies wanneer en welke rolemmer ge-
leegd wordt. Ook kunt u alle informatie vinden over de dichtstbijzijnde 
brengvoorziening voor glas, papier, kunststof en kleding in Zandvoort.

De recyclemanager stelt u in op uw adres d.m.v. het invoeren van uw 
postcode en huisnummer. Hieronder ziet u stap voor stap hoe u de 
digitale afvalkalender kunt instellen:

Als u uw postcode en huisnummer 
be vestigd heeft, gaat u naar het menu 
en kiest u voor de Afvalkalender.

Vervolgens ziet u precies op 
welke datum uw rolemmers
worden geleegd.

BENT U IN HET BEZIT 
VAN EEN ROLEMMER?

Even een paar daagjes er lekker tussen uit...!

Gesloten:
25 februari t/m 7 maart

Op 4 maart 2016 sluit 
ons kantoor in Zandvoort. 

Wij willen onze klanten 
danken voor het in ons 
gestelde vertrouwen. 

Wij zien u graag 
in Haarlem!

Martje & Anita
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Talitha Duijn tijdens een rondleiding in de Tweede Kamer

Talitha Duijn had een ontmoeting met premier Rutte

Zandvoortse Talitha wil de baas 
van Nederland worden

Zandvoort heeft de toekomstige minister-president in 
huis: Talitha Duijn. Deze Zandvoortse vwo-leerling van 
het Coornhert Lyceum is op haar vijftiende al heel poli-
tiek bewust. Waar andere meisjes van haar leeftijd bezig 
zijn met stappen en � irten met vriendjes, verdiept Talitha 
zich in de politiek.

Van een 15-jarig meisje verwacht 
je niet dat ze zo volwassen over-
komt in haar doen en laten. Ze 
praat krachtig en vol overtuiging 
over haar grote droom: de poli-
tiek met als uiteindelijke doel de 
baas van Nederland worden. Niet 
meer en niet minder! Om dat te 
bereiken volgt ze dagelijks het 
(wereld)nieuws. Na haar eind-
examen wil ze politicologie of be-
stuurkunde gaan studeren. “Wat 
het wordt weet ik nog niet”, zegt 
ze zelfbewust.

De interesse voor de politiek is 
geboren op de basisschool. Ze 
won toen het jeugddebat tussen 
de verschillende basisscholen 
van Zandvoort. Dat leverde haar 
een etentje op met burgemees-
ter Niek Meijer. “Dat debatteren 
vond ik zo leuk, dat ik dacht: dat 
is wat ik wil, in debat gaan met 
mensen. En waar kun je dat beter 
doen dan als volksvertegenwoor-
diger in de Tweede Kamer?” Ze 
legt ook uit waarom het haar zo 
gaaf lijkt: “Ik heb ontdekt dat wat 
ze in het parlement doen, één 
groot spel is. Dat intrigeert me. 
Ik denk dat het heel leuk is om te 
doen. Nee, zeker niet saai.”

Talitha zit op dit moment in de 
vierde klas van het vwo. Daar 
heeft ze het best druk mee. 
Maar daarnaast besteedt ze 
veel tijd aan een project van The 
International Award for Young 
People. Talitha: “Dat omvat een 
programma waarin je vrijwil-
ligerswerk moet doen, een half 
jaar een bepaalde sport moet 

doen en je bepaalde talenten 
moet ontwikkelen. Als je het 
haalt  ontvang je een Bronzen, 
Zilveren of Gouden Award. Ik 
heb nu brons en ga verder voor 
zilver en daarna goud. Het is best 
bijzonder. Er zijn hier in de buurt 
maar een paar jongeren die er 
aan meedoen.”

De sport die Talitha voor dit pro-
ject doet is ook heel bijzonder: 
schieten. “Dat is best inspannend, 
je moet heel geconcentreerd zijn”, 
vertelt ze. Waarom niet handbal-
len of tennissen? “Ik heb vroeger 
aan schoonzwemmen en voetbal 
gedaan, maar daar ben ik mee 
gestopt.” Haar politieke voorkeur 
ligt bij de VVD: “Ik voel me een 
liberaal. Nee, D66 vind ik niks en 
ook de linkse partijen passen niet 
bij mij. Ik ben nu lid geworden 

van de JOVD, de jeugdafdeling 
van de VVD. Met mijn 15 jaar ben 
ik het jongste lid. Het is een hele 
leuke groep, waar ik veel leer. Ze 
geven bijvoorbeeld allerlei work-
shops, zoals moties maken. Heel 
leerzaam.”

Nu zij zo in de politieke arena 
rondloopt, maakt ze regelma-
tig kennis met politieke zwaar-
gewichten. “Tijdens een open 
dag van de VVD heb ik kennis 
gemaakt met Hans Wiegel. Hij 
was ooit de jongste fractievoor-
zitter van Nederland. Ook heb 
ik de huidige fractievoorzitter 
van de VVD in de Tweede Kamer, 
Halbe Zijlstra, ontmoet alsmede 
kamerlid Fred Teeven. Ze waren 
allemaal heel aardig”, weet ze. 
Vader Duijn zit te glunderen: “Al 
die beroemdheden heb ik van 
mijn leven niet ontmoet, maar 
Talitha loopt ze gewoon tegen 
het lijf. Ik ben dan ook heel trots 
op haar. Maar dat geldt ook voor 
mijn andere dochter, hoor. Die is 
twee jaar jonger, maar wil niets 
weten van Talitha’s politieke am-
bities. Zij wil een andere kant op. 
Iets van architect of zo.”

Heb je nog wel tijd om te ont-
spannen? Thalita knikt: “Als 
afleiding zet ik keiharde elek-
tromuziek op. Dat is voor mij 
ontspanning. Televisie kijken 
doe ik bijna niet.” En uitgaan? 
“Nee, hooguit met vrienden van 
de JOVD, chillen bij iemand thuis.” 
Dus ook geen vriendje? “Nee, ik 
stap en drink niet en heb nog 
geen verkering”, antwoordt ze 
lachend. Als je om wat voor rede-
nen nou niet de politiek in gaat, 
wat wil je dan doen? “Voor mijn 
politieke ambities wilde ik game-
ontwerper worden. Maar nu niet 
meer. Echt, ik word politicus. Dat 
weet ik zeker”, antwoordt ze af-
sluitend.

Max 4o 7o 10o 10o

Min -1o 2o 5o 9o

Zon 60% 70% 20% 20%

Neerslag 35% 20% 90% 90%

Wind z. 3 zw. 3-4 zw. 6-7 zw. 5-6

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Zacht en regenachtig weekend
Afgelopen weekend en eigenlijk ook de voorbije da-
gen hadden we nog te maken met een bescheiden mid-
februari-wintertje. In de kalenderklimatologie is een 
duidelijk koudere fase aan te wijzen rond half februari. 
En inderdaad, het weer houdt zich dit jaar weer eens 
aan het spoorboekje. 

Regionaal viel tot bijna 10 cen-
timeter sneeuw in het land het 
afgelopen weekend, vooral in 
Hoog-Nederland. In en rondom 
Zandvoort was alleen wat licht 
gevlok waarneembaar aldus de 
diverse waarnemers. 

Achter de storing om werd koude 
heldere lucht aangevoerd van 
flink noordelijke breedten en 
dat merkten we met name de 
voorbije nachten al. Het vroor 
soms tot bijna 10 graden in de 
duinpannen. Ook de nacht naar 
donderdag leverde nog wat vorst 
op. Eigenlijk is het prima weer 
met zonnige perioden en met 
dagmaxima ruim boven nul is het 
niet eens echt koud te noemen.

Het mooie februariweer gaat 
helaas plaatsmaken voor het 
vertrouwde bewolkte en zachte 
scenario. Vooral op zaterdag en 
zondag regent het periodiek en 
komt de stevige zuidwestenwind 
weer terug. Uiteraard gaat de 
temperatuur � ink omhoog tot in 
de dubbele cijfers. Dus het wordt 
zo’n 10 graden. Waarschijnlijk 
blijft het ook de rest van deze 

sprokkelmaand aan de zachte 
kant en dat is interessant.

Dan lijkt het zeer waarschijnlijk 
dat deze bijna voorbije winter 
als allerzachtste de boeken in 
kan gaan. Heel misschien blijkt 
nog als we de winterbalans op-
maken straks op 1 maart, of dit 
huidige koudere intermezzo 
het totaalgemiddelde dusdanig 
omlaag heeft gehaald dat we het 
predikaat allerzachtst net missen. 
Het zou wel eens om een luttele 
tiende graad kunnen gaan ver-
geleken met de zachtste winter 
tot dan toe (2007). Toen werd een 
gemiddelde temperatuur van 6,6 
graden gemeten in de Bilt.

Tot vrijdag blijft het dus enigszins 
koud en meest droog. Daarna, 
zeker in het weekend volgt de 
overgang naar zacht en tamelijk 
onbestendig weer met uiteraard 
te hoge temperaturen voor fe-
bruari.

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

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht

Laat nu je haren föhnen voor maar €19,95 
en een leuk shellac kleurtje voor maar €17,50 

bij Ginger’s salon

Agréable - Haltestraat 37



Te huur aangeboden 
in Zandvoort-Noord: 

stalling voor een auto, boot, 
caravan en/of motoren. 

Ook is er de mogelijkheid 
om er tijdens de 

stalling aan te sleutelen 
of op te knappen. 

Tevens is er ruimte voor 
opslag van huisraad, 

inboedel en/of andere 
goederen. Inlichtingen: 

06-47903770 
(na 18.00 uur)

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

Zoekt u ruimte?
Voor feest, vergadering, 

club of partij
Komt u dan eens 
praten met mij.

Ab van der Moolen 
LOUNGE CAFE De Overkant 

(Blauwe Tram in LDC)
Louis Davids Carré 1, 
ingang (bibliotheek) 

Tel. 06-37570064, e-mail: 
abvdmoolen@ziggo.nl

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

Meditatie
Wil je graag meer rust en 
innerlijke ruimte ervaren? 

Kom samen stilzitten,
 ‘e� ectief nietsdoen’

en leer jezelf kennen: 23 
februari 19.50-21.15 uur. 
Iedere 2e dinsdag. €5,- 

www.helenvink.nl 
0653525759

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

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand

06-53256274
 

Stuc 4 all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

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

Garage te huur
Tjerk Hiddesstraat
Huurprijs € 115 p.m.

Inl. 06-54340744
....................................................  

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw

behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

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

Voor een pedicure
behandeling waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die gespeciali-

seerd is in het verwijderen
van pijnlijke

likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels

gaat u naar
Pedicure Carla.

Tevens Reiki 
behandelingen, pijnver-
lichtende massagebank

en mental coach 
gesprekken.
Pro-voet lid.

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

zandvoort.nl
 

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

Schilder- en 
aannemers bedrijf

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

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

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

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw 
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

wordpress.com
 ...................................................

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee of 

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

 

Te huur: 
gemeub. 2 kamerapp. 

Voor korte of langere tijd. 
Voor 1 werkend persoon. 

€ 575 per mnd. 
all-in + wi� . 

Bel 5715772 of 
sms/whatsapp 
06-14842903.

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

Zien Vanuit Je Hart
Open Lezing over 

contemplatieve fotogra� e, 
met fotopresentatie.

 Hoe je dezelfde wereld 
met nieuwe ogen kan zien. 

Vrij & vreugdevol! 
Vrijdag 19 febr. 19.45 uur, 

gratis toegang. 
Als dit je aanspreekt, kom 
ook de 1-dgse workshop 
volgen op za 20 februari. 

www.miksang.nl 
0653525759 

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

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd stra-

tenmaker.
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

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

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-

53498304
www.trade-ard.nl

Zandkorrels

Particuliere zandkorrel 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 
• Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

Zakelijke zandkorrel 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van 
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van 
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 30 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Zandkorrels invulbon

1
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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
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14,50
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14,00

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

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

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

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

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.
Tevens reparatie 

straatwerk.
023-5353591 of

06-22209568
 

Super-de-luxe
zonnebank bij

SmitS Health & Wellness
20 minuten voor € 10,-

€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733

Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur

Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur

Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

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

Krua Surin
Thaifood Catering

Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise 

Hapjes en maaltijden 
Kleine maaltijd v.a 6,-

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

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

www.kruasurin.com

10

OOK UW 
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IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Wat had ik mooie plannen. Een 
Franse roman in mijn ko� er, dat 
het liefdesverhaal vertelt over 
een intellectuele Parisienne en 
een Bretonse visser. Ik keek er-
naar uit. Maar er kwam natuurlijk 
niets van terecht. Want wat word 
je heerlijk opgeslokt door de da-
gelijkse reisbeslommeringen als 
je besloten hebt om een maand 
weg te gaan. In de derde week 
kwam er ruimte. Vier dagen op 
een bounty eiland met een ver-
laten wit zandstrand. Dan wil je 
wel. De perfecte setting voor o.a. 
het lezen van een boek. 

Maar dan kom je weer thuis, 
en dan zie je de kranten en de 
magazines op je tafel liggen, en 
de nieuwsbrieven en de brieven 
van instanties. En dan weet je, ik 
zal er weer aan moeten geloven. 
Maar geloven doe je niet, want 
je hoofd zit nog heel ergens an-
ders. Ik mag dus concluderen 
dat de ins en outs van en over 
Zandvoort van de afgelopen 
weken mij geheel onbekend zijn. 
We hebben niet veel spannends 
gemist, wordt ons verteld. Is er 
dan niets gebeurd in ons dorp? 
En dat in een maand tijd! Ik zal 
het deze week ontdekken, als ik 
mij in de krantedities verdiep. 

Voor nu is het tijd om de reisboe-
ken er nog eens bij te pakken 
en terug te mijmeren naar de 
glansrijke plekken die wij heb-
ben mogen bezoeken. De plat-
tegronden, bonnen en kaarten 
brengen ons weer even terug. Ik 
lees mijn krabbels van de gidsen 
die interessante feitjes hebben 
weten te vertellen. En het om-
gevouwen ezelsoortje in mijn 
roman vraagt mij wanneer ik het 
einde van het verhaal tot mij zal 
nemen.  

Maar het Zandvoortse strand 
biedt mij die mogelijkheid nog 
niet. Het zal nog even duren 
voor we met boek op een zon-
nige strandstoel kunnen gaan 
liggen. De eerste opgebouwde 
strandtenten hebben de storm 
overleefd, begrijp ik uit verha-
len. Als straks de ander volgen 
mag ik weer voorzichtig aan 
de warme, voorjaarse taferelen 
gaan denken. Voor nu wordt 
het post, mail, en roman 
doorlezen, maar dat alles 
wel binnenshuis, het werk 
nog heel even achter ons 
latend.

Column
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Opening nieuw clubhuis
Het nieuwe clubhuis van Zand-
voortmeeuwen handbal werd 
feestelijk en onder grote be-
langstelling geopend door wet-
houder Termes. Hij memoreer-
de dat het zeker geen sinecure 
is om met een aantal vrijwilli-
gers dit tot stand te brengen. 
Het steeds meer beoefenen 
van de zaalsport vraagt om 
een tweede sporthal. “Ik ga net 
zo lang door totdat deze er is”, 
aldus wethouder Termes. Ten 
slotte wenste hij de handbal-

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

Handbal clubhuis
Nu eens geen eerste steen maar heel bijzonder, een laatste steen. 

Naam : Laatste steen clubhuis 
Locatie : Handbal vereniging Zandvoort
Tekst : LAATSTE STEEN
  GELEGD DOOR
  J. BRUGMAN
  VOORZ. Z.V.M. HANDBAL
   4-10-1980
Maker : Onbekend 
Onthuld door : Voorzitter Jaap Brugman 
Bijzonderheden : Het is niet de eerste steen maar de laatste steen die geplaatst werd.

vereniging veel succes met het 
nieuwe clubhuis. 

Voorzitter Jaap Brugman dank-
te de aanwezigen, sprekers en 
instanties voor de grote me-
dewerking die de handbalver-
eniging tijdens de bouw heeft 
gekregen. “Als bijzonderheid 
kan nog vermeld worden, dat 
in april vorig jaar de fundering 
door leden zelf uitgegraven 
en gestort is. Het schilderwerk 
werd ook in eigen beheer door 
de handballers in verschillen-

Impressie van de grandeur en allure

Marco Kegel met op de achtergrond Erik Timmermans en John Engels

Infoavond Bad Zandvoort 100% genieten van jazz
Bad Zandvoort is een van de drie plannen die bij de ge-
meente zijn ingediend om het Watertorenplein te ontwik-
kelen. AG architecten wil met dit plan “de kroon terugzet-
ten op de boulevard-omgeving van Zandvoort”. Maandag 
22 februari wordt een inloopavond georganiseerd voor 
iedereen die geïnteresseerd is. 

De organisatie van Jazz in Zandvoort had op 14 februari 
een geweldige bezetting voor het jazz minnend publiek 
samengesteld. Op slagwerk John Engels, altsax/dwars-
� uit Marco Kegel, pianist Rob van Bavel en op de contra-
bas Eric Timmermans. 

Bad Zandvoort brengt de gran-
deur van de badplaats in 1890 
weer terug naar het Zandvoort 
van nu. Dit met een architectuur-
stijl die aansluit op de mondaine 
uitstraling van toen – en een 
ontwerp dat naadloos past in 
het bestemmingsplan en beeld-
kwaliteitsplan van de gemeente 
voor dit deel van Zand voort.
 
Dit plan is voor en door Zand-
voor ters. Architect George 
Polman: “Samen met omwonen-
den en belanghebbenden willen 
we het plan completer maken. 
We zijn erg benieuwd wat zij er 

door Nel Kerkman

In een goed bezette zaal van 
theater De Krocht was het weer 
100% genieten van het gele-
genheidsjazzkwartet. Zonder de 
traditionele intro begonnen de 
musici enthousiast aan een vol 
repertoire. Niet alleen de jazz-
improvisaties waren buitenge-
woon, ook de wisseling van saxo-
foon naar dwars� uit door Marco 
Kegel was zeer verrassend. Vooral 
de dwars� uit gaf rust in het muzi-
kale geweld en toonde de veelzij-
digheid en aparte stijl van Kegel. 
De fantastisch spelende Rob van 
Bavel op de piano gaf geweldige 

van vinden en organiseren daar-
om een informatiebijeenkomst. 
Met de inbreng van hen maken 
we het plan nog meer aanslui-
tend op de wensen en voorkeu-
ren van Zand voorters, voordat 
het in het besluitvormingstraject 
van college en gemeenteraad 
komt.” 

Omwonenden, belanghebben-
den en andere geïnteresseerden 
zijn maandag 22 februari van 
harte wel kom op de informatie-
bijeenkomst in hotel Hoogland, 
Wester park straat 5. Inloop van 
19.30 tot 21.30 uur. 

vingervlugge solo’s weg, deze 
werden overgenomen door jazz-
legende John Engels die onver-
moeibaar zijn slagwerk met een 
brede glimlach bespeelde. Zoals 
altijd was op de contrabas Eric 
Timmermans weer perfect aan-
wezig, ook hij genoot zichtbaar 
van het onderlinge samenspel 
en de improvisaties. En hoe kan 
het ook anders, op de dag van de 
liefde mocht ‘My funny Valentine’ 
niet ontbreken. Met de toegift 
‘Time on my hands’ was het tijd 
om afscheid te nemen van een 
grandioze jazzy-middag. Op 13 
maart speelt pianist Jaap Stork 
in theater De Krocht. 

de ploegen verricht. Al met al 
is het clubhuis een prachtige 
aanwinst in de Zandvoortse 

sportwereld.” Daarbij merkte de 
voorzitter nog op dat de alarm-
installatie zeker op zijn plaats is.



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

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:
- Passage 36-40, aanbrengen gevelverfraaiing en zon-
wering, verzonden 11 februari 2016, 2015-VV-169, ODIJ-
2016-25808.
- Petrus de Blockstraat 23, veranderen en vergroten dak-
opbouw, verzonden 11 februari 2016, 2015-VV-174, ODIJ-
2016-25812.
- Schoolplein 4a, uitbreiden woning, verzonden 11 februari 
2016, 2015-VV-168,  ODIJ-2016-25628.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes 
weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Thorbeckestraat 6, verbouw uitbreiden botenhuis KNRM, 
verzonden 08 februari 2016, 2015-VV192, ODIJ-2016-25677.
- Boulevard Barnaart 67, plaatsen seizoensgebonden 
strandpaviljoens, verzonden  09 februari 2016, 2015-VV-
195, ODIJ-2016-25671.
- Boulevard Barnaart 67, tijdelijk plaatsen koel- en pers-
container, verzonden 10 februari 2016, 2015-VV-196, ODIJ-
2016-25672.

Bentveld:
- Locatie perceel A 5342, kappen bomen en realiseren 
uitweg, verzonden 09 februari 2016, 2015-VV-193,  ODIJ-
2016-25668.  

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of 
digitaal in te zien op de computer in de hal van raadhuis. 
U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebben-
den 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 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort 
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek 
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Beroepschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ge-
nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage 

Gemeentelijke publicatie week 07 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 6 en 
de verdere in week 6 door het college genomen besluiten 
zijn in week 7 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 februari 2016

De onderwerpen van deze vergadering: 

Installatie raadslid
Huisvesting statushouders
Renovatie W. Gertenbachcollege
Ingekomen post
Verslag van de vergadering van 26 januari 2016

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

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

De bijeenkomst van de raad wordt via de gemeentelijke 
website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Ge-
meenteraad> Luisteren en verslag”).

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Helmerstraat 28, wijzigen kozijnen, ingekomen 02 febru-
ari 2016, ODIJ-2016-26359, rectificatie op publicatie 11 
februari 2016.

Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Zandvoort:
- Schelpenplein 5, legaliseren woonhuis, ingekomen 10 
februari 2016, ODIJ-2016-26737.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunnin-
gen kunt u digitaal inzien op de computer in centrale hal 
van het raadhuis. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. 
Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over 
deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden ver-
leend, 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 wor-
den verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan 
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

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 re-
ceptie. Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbe-
wijzen 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 wijk-
centrum 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 WABO-ta-
ken 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). Persoon-
lijk spreekuur is op dinsdag- en woensdagochtend op het ge-
meentehuis in Zandvoort. Tijden: 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 
uur. Inplannen afspraak 0251-263 863 of 14023. 

of digitaal in te zien op de computer in de centrale hal 
van het raadhuis. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. 
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes 
weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-Holland. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een 
afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD 
een verzoek om voorlopige voorziening of beroepschrift 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Geert Schipper liet de kinderen een rolstoel ervaren

Saskia Laroo is vrijdag te bewonderen in XL

Oranje Nassauschool ‘on wheels’ Saskia Laroo in XL
De leerlingen van groep 7 van de Oranje Nassauschool 
hebben vorige week vrijdag op een andere manier hun 
gymnastiekles beleefd. Geert Schipper, een triatleet met 
een fysieke beperking, kwam met een aantal rolstoelen 
en ander lesmateriaal naar Zandvoort en heeft de kinde-
ren kennis laten maken met zijn wereld en vooral zijn be-
leving met rolstoelen en topsport.

Komende vrijdag zal trompetiste Saskia Laroo in Grand 
Café XL optreden. Zij zal dat doen samen met haar Ame-
rikaanse collega Warren Byrd en haar begeleidingsgroep. 
Het is het tweede optreden op het nieuwe jazzpodium in 
XL en dat pakt ook nu weer groots uit. Saskia Laroo is ze-
ker niet de eerste de beste.

Geert Schipper is professioneel 
sporter en wil dolgraag deelne-
men aan de Paralympische Spelen, 
de Olympische Spelen voor men-
sen met een lichamelijke beper-
king die komende zomer plaats-
vinden in Rio de Janeiro. Schipper 
is een triatleet en dat houdt in dat 
hij in drie sporten moet uitblinken. 
Hij moet in staat zijn om 750 me-

Saskia Laroo, in Amerika door 
pers en publiek gebombardeerd 
tot ‘Lady Miles Davis of Europe’, is 
een van de weinige vrouwen die 
al meer dan drie decennia trom-
pet speelt. Ze toert  regelmatig 
internationaal met verschillende 
groepen. Zij creëerde ook nieuwe 
stijlen, die worden omschreven 
als ‘nu jazz’ of ‘swinging body mu-
sic’. Ze slaagt erin verschillende 
muzikale idiomen zoals jazz, pop, 

ter te zwemmen, 20 kilometer te 
‘handbiken’ en daarna nog eens 5 
kilometer in een ‘wheeler’, een ra-
cerolstoel, af te leggen en dat alles 
met een fysieke beperking. 

Geert Schipper is 38 jaar, getrouwd, 
en heeft 2 dochters. Na een vlieg-
tuigongeluk in 2004 kreeg hij een 
dwarslaesie en werd hij rolstoelge-

dance en world op zo’n overtui-
gende manier te combineren dat 
het lijkt alsof ze altijd bij elkaar 
hebben gehoord. Het resultaat is 
een prikkelende mix van hip-hop, 
jazz, salsa, funk en reggae, waar 
niet veel muzikanten tegen zijn 
opgewassen.

Laroo speelt vrijdagavond in 
Grand Café XL tussen 20.30 en 
23.30 uur. De entree is gratis.

bruiker. Sinds 2005 is hij bijzonder 
actief met verschillende aangepas-
te sporten aan de slag gegaan. In 
2012 kwam hij via het ‘handbiken’ 
in aanraking met het triatlon en in 
augustus 2014 werd hij opgeno-
men bij de Nederlandse Triatlon 
Bond en kreeg hij een A-status 
bij het NOC*NSF. Hij behaalde de 
derde plaats op het WK 2014 in 
Edmonton en een vierde plaats 
op het WK vorig jaar in Chicago.

“Ik ben me er van bewust dat er 
mensen naar me op kijken en dat 
ze mij als voorbeeld zien hoe het 
ook kan. Deze ambassadeursfunc-
tie wil ik graag op me nemen. Twee 
jaar geleden ben ik verkozen tot 
‘De aangepast sporter van het jaar 
2014’ en daar ben ik trots op”, aldus 
de gepassioneerde topsporter.

Van deze supergemotiveerde man 
kregen de kinderen een bijzondere 
gymnastiekles. Schipper liet ze al-
les zien en vooral doen en voelen. 
De kinderen merkten zo wat het 
is om met een beperking te leven 
en te sporten. Ze hingen aan zijn 
lippen en namen de informatie op 
als een spons die vocht opneemt. 
Een bijzondere gymnastiekles die 
voor veel kinderen de ogen heeft 
geopend.
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Bad Zandvoo rt          
Hét plan voor het Watertorenplein in Zandvoort

Benieuwd naar Bad Zandvoort?

Kom op de koffi e op maandag 22 februari 
tussen 19.30 en 21.30 uur, Hotel Hoogland. 

Uw ideeën zijn meer dan welkom! 
We gaan graag met u in gesprek.

www.facebook.com/badzandvoort  www.badzandvoort.nl

Maak
kennis met

Bad Zandvoort. 
Kom langs!
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 

€ 10,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE

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…

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

Zolang de voorraad s t rekt .  OP =  OP.  Pr i j swi jz ig ingen,   k leur -  en  modelafwi jk ingen en drukfouten voorbehouden.  A l leen voor  par t icu l ier  gebru ik .    Topshel f   behoudt  z ich het  recht  voor  om vervangende ar t ike len aan te  b ieden.

BEUNINGEN    CRUQUIUS    LEERDAM    ROTTERDAM    UTRECHT

LEVER JE V&D-CADEAUKAART 
IN BIJ TOPSHELF

ZIE VOORWAARDEN: 
WWW.TOPSHELF.NL/VEND

WAYMAKER GIRL 2

79,95
119,95

HAWX MAGNA R90

179,95
259,95

LAATSTE WINTERSPORTAANKOPEN DOE JE BIJ TOPSHELF

X PRO 90 DS

219,95
359,95

X PRO 120 HR

279,95
459,95

SNOWBOARD-
SCHOEN DS/HR

149,95
199,95

BABY
BOBSLEE

29,95

16,99
ALLE FISCHER 
SKISCHOENEN-
VACUUMFIT
30% KORTING

COMBI-PACK
HELM + GOGGLE

109,99
149,95

REDSTER JR. 60

129,95
179,95

Bucks is in het asiel terecht gekomen als vonde-
ling en helaas heeft niemand hem meer opgehaald, 
hierdoor is dan ook weinig van zijn achtergrond be-
kend. Bucks is een goedaardige reu van ruim 6 jaar 
die op zoek is naar een baas die hem nog de nodige 
opvoeding kan geven. Hij is gek op wandelen maar 
omdat hij in het asiel is geopereerd aan zijn knieban-
den moet het wandelen rustig worden opgebouwd. 
Met teven is hij sociaal maar met reuen is hij wis-
selend; van katten is hij niet gecharmeerd. Bucks is 
vriendelijk maar omdat hij soms wat lomp is wordt 
hij niet bij jonge kinderen geplaatst. 

Kunt u Bucks een � jn huis geven? Kom dan snel eens 
langs om kennis met hem te maken. Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maan-
dag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, 
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Charissa Koning haalt uit voor 17-2
Imke van der Aar op de schouders | Foto: Sebastién Petri

Imke van der Aar is landskampioen Ongeconcentreerd ZSC veegt 
tegenstander van de vloer

SV Zandvoort laat kostbare punten liggen

Afgelopen zaterdag vond in de Maaspoort in Den Bosch de � nale van de play-o� s om de 
landstitel voor clubteams in het badminton plaatst. Onze plaatsgenoot Imke van der Aar 
kwam met haar team als winnaar uit de bus.

De handbalsters van ZSC hebben zondag nog van geluk 
mogen spreken dat de rode lantaarndrager uit de com-
petitie, het tweede team van VOS/DSG uit Lijnden, de 
tegenstander was in de Korver Sporthal. Zo goed als het 
hele Zandvoortse team had zaterdagavond carnaval in 
Sportcafé Zandvoort gevierd en het was laat geworden. 
Toch werd de tegenstander met 28-6 weggeveegd.

In Nieuw-Vennep tegen de plaatselijke VVC heeft SV Zandvoort zaterdag kostbare 
punten laten liggen. Beide ploegen, de nummers 2 en 3 van de ranglijst, moesten 
winnen om het koploper Buitenveldert moeilijk te kunnen blijven maken. Na twee 
keer 45 minuten werd de wedstrijd met een 2-2 gelijke stand afgeblazen.

“Dat rottige carnaval ook”, waren 
de eerste woorden die coach Joop 
Boukes na a� oop liet horen, en hij 
had gelijk. Slechte passes, ballen 
door de handen laten glippen en 
vrije ballen met alleen de keep-
ster in het doel missen. Het was 
bijna pijnlijk om te zien. Dat er dan 
toch nog 16 punten in de eerste 
helft werden gescoord en er maar 
twee (!) achter keepster Eline van 
Ravensbergen verdween, gaf meer 
de onmacht van de Lijndense da-
mes aan dan de kracht van ZSC.

Het werd natuurlijk een overwin-
ning met een groot verschil, maar 
toch. “Deze wedstrijd hadden 
we met heel groot verschil wil-
len winnen om medekoploper 
Monnickendam te kunnen blijven 
bestrijden. Het doelpuntengemid-
delde van dat team is veel beter 
dan dat van ons. Mochten we aan 
het einde van de rit gelijk eindi-
gen, dan telt dat gemiddelde”, zei 

De inzet van deze belangrijke 
wedstrijd was duidelijk. De win-
naar zou samen met concurrent 
Buitenveldert een gaatje slaan 
op de ranglijst. Vanaf het eerste 
� uitsignaal nam Zandvoort het 
initiatief. Kansen voor Zandvoort 
waren er veelvuldig maar het 
nodige geluk om tot scoren te 
komen ontbrak in de eerste 
helft. Boy Visser zag in de twin-
tigste minuut zijn omhaal door 
VVC-keeper Thierry Wesseling uit 
het doel getikt worden. Maurice 
Moll was twee keer dicht bij een 
doelpunt. De handige spits zag 
vijf minuten voor rust de bal 
voorbij de doelman op de paal 
belanden.

De tweede helft liet VVC een an-
der gezicht zien. De Zandvoortse 
verdediging werd onder druk 
gezet en Kevin van Vilsteren zag 

een min of meer teleurgestelde 
Martina Balk na a� oop.

Toen echter een tijd later de ande-
re uitslagen van de 1e districtsklas-
se binnendruppelden, bleek dat 
Monnickendam met 11-7 verloren 
had van het Amsterdamse AHC’31. 
Met andere woorden: Zandvoort 
heeft het kampioenschap weer he-
lemaal in eigen hand. AHC’31 staat 
nu tweede, twee punten achter 
ZSC, en laat dat team op 20 maart 
nou de laatste tegenstander van 
ZSC zijn. Spannender kan het niet 
worden met nog drie wedstrijden 
te gaan!

Scores ZSC: Noëlle Vos 12; Romena 
Daniëls 7; Laura Koning 3; Maike 
Paap 2 en Annelot Kaspers scoorde 
1 keer. Komende zondag speelt 
ZSC opnieuw een thuiswedstrijd. 
In de Korver Sporthal is Havas, uit 
Almere, de tegenstander. Zij staan 
op de op een na laatste plaats.

zijn kopbal aan de verkeerde 
kant van het doel gaan. Toen 
echter vond Jesse de Haan het 
voldoende. Hij ontpopte zich 
weer als een ‘goudhaantje’ en 
met twee doelpunten loodste 
hij zijn ploeg naar een schijn-
baar veilige haven. Schijnbaar, 
want twee minuten voor tijd 
mochten de gastheren iets terug 
doen. Een onmogelijke penalty 
leverde niet alleen (in tweede 
instantie) een doelpunt op, ook 
kreeg Ronald Kaales in de com-
motie een rode kaart. Het gaf 
VVC het nodige zelfvertrouwen 
om in de laatste paar minuten 
nog eens extra de schouders er-
onder te zetten. En ja hoor, in de 
derde minuut van de blessuretijd 
was het feest voor de thuisclub 
compleet. Mathijs Kinkel kon een 
afgeslagen voorzet bij de tweede 
paal simpel binnenwerken. Voor 

Badminton Handbal

Voetbal

Badminton Vereniging Almere en 
Van Zundert/Velo uit Wate ringen, 
de club waar sinds het begin van 
de competitie Van der Aar voor 
speelt, waren de teams die moes-
ten gaan bepalen wie dit seizoen 
de beste is. Met een voorsprong 
van 2-0 kwamen de 4 single par-
tijen aan bod. Van der Aar verloor 
haar partij in 3 sets, maar gelukkig 
voor Velo werden er wel 2 van de 

VVC en Zandvoort betekent het 
gelijkspel dat de achterstand 
op koploper Buitenveldert gro-
ter is geworden. De ploeg uit 
Amsterdam won namelijk een-
voudig met 4-0 van Stormvogels 
en heeft nu virtueel vier punten 
voorsprong op Zandvoort en vijf 
punten op VVC.

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort om 14.30 uur een 
thuiswedstrijd tegen het op 
de zesde plaats staande Jos/
Watergraafsmeer dat zaterdag 
met maar liefst 5-1 van het toen 
nog op de vierde plaats staande 
SCW won. Overige uitslagen 3e 
klasse B: IJmuiden – KHFC: 0-3; 
Blauw-Wit/Beursbengels – ASV 
Arsenal: 3-0; ZSGO/WMS – Vlug 
en Vaardig: 8-0 en de wedstrijd 
CTO ’70 – De Brug eindigde in 
1-5.

Aan Zee (strandclub 12)
ABC en meer
ABN Amro Bank 
Administratiekantoor K. Willemse
Agreable
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beaucom
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Café Neuf
Chocolate & Diamonds
Circus Zandvoort
Creme Fresh 
Dorsman Assurantiën
Empelen en Van Dijk
Friends in Fashion
Glasservice Schoenmaker

Grand café XL
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis
Koene Cleaning Service
KVV Gra� sche Vormgeving
Laurel en Hardy
Maxima Vloer en raam 
Modeltuinen Zwanenburg
P. van Klee� 
Shiatsis
SKiP
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen PlaZand
Taxicentrale Fred Spronk
Tent 6
Topshelf
Transportbedrijf Van der Veld
Van der Valk Notariaat

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

Adverteerders

andere singlepartijen gewonnen. 
Stand was toen 4-2. Aan Imke en 
haar partner Rikkert de eer om te 
proberen het laatste punt binnen 
te halen. 

De Zandvoortse heeft zich het 
laatste jaar gespecialiseerd in het 
dubbelspel en het mixed dub-
belspel en traint met Jong Oranje 
bijna alleen op deze specialiteit. De 

eerste twee sets waren ongemeen 
spannend, waarna een derde set 
moest uitmaken of nog een mixed 
dubbel gespeeld moest gaan wor-
den. Er werd overtuigend met 21-
11 gewonnen, waarmee het kam-
pioenschap binnen was. Het was 
het elfde landskampioenschap van 
Velo. In juni zal het team nu naar 
Frankrijk afreizen waar ze gaan 
deelnemen aan de Europacup. 



 

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 

Alle Duo Rolgordijnen van 
LORE’S 20% Korting 

Lamelparket Europees Eiken Rustiek 

Wit Geolied – 19cm breed – Extra Lang 

Normaal 64,95 m2    Nu 36,95 m2 

Keramische Tegels Betonlook 
4 Kleuren – 75 x 75cm 

Ideaal voor Vloerverwarming  
Normaal 56,98 m2    Nu 49,95 m2 

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 – 18:00 
08:00 – 18:00 
08:00 – 18:00 
08:00 – 18:00 
08:00 – 18:00 
08:00 – 17:00 

 
 


