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Expo Auto Kunst Sport
Tentoonstelling
‘Eerbetoon aan
Frans Molenaar’

Zoon rijdt
vaders auto
total loss

12e jaargang • week 8 • 25 februari 2016

Graffiti als kunst
met muziek als
inspiratie

Palmbomen
op boulevard

‘De nieuwe dorpsgenoten 
komen straks letterlijk 
in een paradijs terecht’

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

Periodetitel voor
SV Zandvoort na
moeizame winst

Zandvoort krijgt deze zomer
een tropische boulevard

Het centrum gaat weer 
op de schop

Het gaat om de Louis Davids-
straat en het deel van de Cornelis 
Slegersstraat dat nog niet is op-
geknapt. Verder wordt in het 
deel van die straat tussen het 
Louis Davidsplein en de Grote 
Krocht de riolering vervangen. 
Ook in de Louis Davidsstraat 
worden diverse nutsvoorzienin-
gen aangelegd voor de nieuwe 
bebouwing. De bushalte komt 
daarna weer op de oude plek 

nabij het Raadhuisplein en de 
huidige eindhalte, een stuk oos-
telijk daarvan, vervalt. In het plan 
komen drie ondergrondse con-
tainers voor huishoudelijk afval 
ter vervanging van de containers 
die nu voor het braakliggende 
terrein van het Schoolplein 
staan. Voor de overige containers 
wordt nog een plek gezocht. In 
de Louis Davidsstraat worden 
ook vier extra bomen geplaatst.

Computeranimatie van de boulevard met palmbomen en duintjes

In dit deel van de Cornelis Slegersstraat wordt de riolering vervangen

Vooruitlopend op een structurele verbetering van de openbare ruimte van de 
boulevard worden alvast diverse maatregelen uitgeprobeerd. Afgelopen jaar is een 
aantal kiosken en een � tcircuit geplaatst; dit jaar wordt het pakket uitgebreid met 
palmbomen, het aanleggen van extra duin, verfraaiing van de muur van het 
Dol� rama en worden er weer kiosken geplaatst. 

Dit voorjaar gaat de gemeente aan de slag met de 
openbare ruimte rondom het Louis Davidscarré. Een 
direct gevolg daarvan is dat de rijrichting van de Grote 
Krocht opnieuw, tijdelijk, omgedraaid zal moeten wor-
den. De Haltestraat als enige ontsluitingsweg van het 
centrum voldoet niet aan de eisen en is niet wenselijk.

worden gevraagd wat ze ervan 
vinden en die feedback wordt 
weer gebruikt voor de plannen 
voor een structurele verbetering 
van de boulevard.

In mei worden een stuk of 20 
palmbomen geplaatst om te kij-
ken of vergroening van de bou-
levard gewenst is. De bomen 
worden gehuurd tot en met sep-
tember. Aan de zeezijde van de 
boulevard en op de trappen van 
het Van Fenemaplein wordt extra 
duin aangebracht. Als dit bevalt 
blijft het permanent liggen. De 
muur van het Dol� rama wordt 
gewit waarna er weersbestendig 
fotowerk (geprint op aluminium) 
wordt aangebracht. De afbeel-
dingen zullen de identiteit van 
Zandvoort tonen met een blik 
naar het verleden, het heden en 
de toekomst. 

De maatregelen worden nog 
voor de zomer uitgevoerd. 
Bewoners en bezoekers zul-
len onder andere via Facebook 

Kiosken komen terug 
De proef met de kiosken bleek 
vorig jaar een succes. Daarom 
worden dit jaar opnieuw drie 
kiosken geplaatst. Omdat de 
kwaliteit en functionaliteit van 
de gebouwtjes vorig jaar te wen-
sen overliet is nu gekozen voor 
kiosken met een hoogwaardiger 
karakter. Ze bieden meer ruimte 
en zijn beter weersbestendig. 
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Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Verkoop -  Verhuur  -  Onderhoud -  Schadeherste l

Beter Mobiel Max Planckstraat 44
www.betermobiel.nl 023 – 5 735 735

SCOOTMOBIELEN

Welke straten worden afgesloten tijdens 
de Runner's World Zandvoort Circuit Run? 

Kijk op pagina 12
Gemeente Zandvoort



85x50 mm 72x50 mm

85x50 mm 72x50 mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.

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

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.

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

Overlijden melden?

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

Overlijden melden?

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

85x50 mm 72x50 mm

85x50 mm 72x50 mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.

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

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.

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

Overlijden melden?

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

Overlijden melden?

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

Na een rijk en voltooid leven nemen wij 
afscheid van onze vader, schoonvader, 

opa en overgrootvader.
God doe zijn aangezicht over hem lichten.

Job van der Zwan
weduwnaar van Tonnie Polder

 IJmuiden Zandvoort
 1 maart 1924 17 februari 2016

 Lenny en Wim
  Peter en Linda
  Mona en Carola
 Kay, Youri 

 Boy en Marja
  Kim en Maurice
   Yente, Mindel
   Tanja en Louis
   Mikai, Liam

 Frans
 Wills
 Asteria
 Reiner

 Kwiebus     (in liefdevolle herinnering)

Correspondentieadres:
Familie van der Zwan, Scheiberglaan 150, 
1974 SE  IJmuiden

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

 Kwiebus     

Diegene die ik lief heb verlaat ik 
om diegene die ik lief had terug te vinden 

Met liefde heeft ze voor ons geleefd en gezorgd. 

Nu nemen wij met veel verdriet afscheid van 
onze lieve moeder, lieve oma en trotse “ouwe” oma

Maria Johanna Keur – Geesink
Mies

Amsterdam,  Zandvoort, 
11 september 1917  16 februari 2016 

weduwe van Wim Keur sinds 1977

 Mieke en Herman
  Mark en Yvonne
   Jordy, Milan
  Patrick en Jolanda
   Liam
   nichten en neven

Correspondentieadres:
Mieke Grosze Nipper – Keur
Martinus Nijhoffstraat 60
2041 NW Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze speciale dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging 
van het personeel van Huis in de Duinen, afdeling 
Zeebries, 1e etage.

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
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Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt zij nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt. 

Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat, 
maar dankbaar voor de liefde en zorg  

waarmee zij ons omringde, delen wij u mede  
dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Anna Maria Elisabeth  
Bosdriesz
Ann

 Haarlem Hoofddorp
 * 22 oktober 1924 † 19 februari 2016

 Itse † en Janneke
  Stefan
  Vera
 Casper en Ria
  Roland en Charlotte
  Eloise
  Bob
 Dick
 Rens
 Paul
 Danny
 Marco †
 Peter en Ratree
  Perw 

Correspondentieadres:
Dick Al
De Schelp 117, 2042 DX  Zandvoort

Onze moeder is overgebracht naar Uitvaartzorg-
centrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort, 
alwaar geen bezoek.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 
25 februari om 11.00 uur in de H. Agatha,  
Grote Krocht 50 te Zandvoort.

Aansluitend zullen wij Ma naar haar laatste  
rustplaats begeleiden op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Kleine jongens worden groot

Gefeliciteerd!

Opa, Oma, 
Lottie, Ernst en Femke

Onze kanjer 
18 jaar......

18 18 181818 1818 18 181818

18 18 181818 1818 18 181818

18

18

18

18

18

18

nu nog volwassen worden 
en drinken maar!

2

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Ds. D.C. Nicolai
RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
09.30 uur diaken G.J. van der Wal
RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl 
10.00 uur pastor D. Duijves

Kerkdiensten - a.s. zondag
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… is het een vervroegde 1 april 
grap! Althans dat dacht ik. Maar 
nee, het is een serieuze zaak. De 
lelijkste boulevard van Nederland 
krijgt 20 palmbomen. En niet 
een paar kleintjes, nee minstens 
5 meter hoog. Toe maar Teuntje 
dan kunnen we gaan concurre
ren met Benidorm in plaats van 
Scheveningen. De seizoensge
bonden palmbomen blijven tot 
september want dan is het sub
tropisch klimaat voorbij. 
 Ooit stonden op het Badhuis
plein ook palmbomen. Zij heb
ben de winter niet overleefd. De 
zoute zeewind en tocht zijn voor 
echte palmbomen namelijk funest. 
Trouwens, wij zouden als badplaats 
het wintertoerisme aantrekkelijker 
maken. Kennelijk zijn de palmbo
men daar niet bij inbegrepen en 
moeten de bezoekers het doen 
met een saaie boulevard. Verder 
staat in het persbericht nog veel 
meer geweldige plannen. Zo wordt 
de blauwe muur van het Dolfirama 
wit geschilderd en worden de 
fraaie panelen vervangen voor een 
fotogalerij met ‘t heden, verleden 
en de toekomst van Zandvoort. 
Het beschilderen van de panelen 
was destijds een gezamenlijk pro
ject van enthousiaste en kunst
minnende burgers. Jammer dat 
de fraaie panelen weg moeten.
 Maar we zijn er nog niet. In mei 
worden er extra duintjes aange
bracht op de trappen van het Van 
Fenemaplein en aan de buitenzijde 
van de boulevard, om de natuur 
meer de boulevard ‘in te trekken’. 
Hoezo duintjes, die zijn er al! In een 
ander persbericht lees ik namelijk 
dat de gemeente is gestart om de 
boulevard vrij te maken van stuif
zand. Begin maart wordt het ge
deelte van de trap bij het mannetje 
van Verkade en bij de daar achter 
gelegen trappen het stuifzand ver
wijderd. Een heel goed plan maar 
het is denk ik dubbel werk. Want 
in mei komen daar toch de duin
tjes? Net zulke duintjes als er nu 
liggen in de entree van Zandvoort 
bij het voormalig zwembad. Deze 
‘natuurplekken’ worden gebruikt 
als hondenuitlaatplek: net zoals de 
zeereep. 
 Maar laat ik niet al te pessimis
tisch zijn. Er is goed over nage
dacht toch? Net zo goed als het 
omdraaien van de Grote Krocht 
in mei omdat er nog diverse 
werkzaamheden moeten 
gebeuren in de Cornelis 
Slegersstraat. Of is dit ook 
een verlate 1 aprilgrap?
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Huurders krijgen dit jaar ook 
informatie over WOZ-waarde

Kinderburgemeester 
Kids Adventure Week

Aanleiding is de wijziging van 
het woningwaarderingsstelsel 
(WWS) die dat voorschrijft. In het 
nieuwe stelsel wordt de waarde 
van de woning, de ‘WOZwaarde’, 
gebruikt bij de bepaling van de 
maximale huurprijs van zelfstan
dige huurwoningen in de sociale 
of gereguleerde sector. Het aan
slagbiljet kan bestaan uit onder 
meer onroerendezaakbelastin
gen (OZB), de WOZbeschikking, 
afvalstoffenheffing, rioolheffing 
en/of hondenbelasting. De WOZ
waarde van een onroerende zaak 

Alle kandidaten hadden hun best 
gedaan op een goede motivatie. 
De negenjarige Gaia toonde haar 
motivatie echter in een Youtube 
filmpje, iets wat VVV Zandvoort 
nog nooit eerder had meege
maakt. Juist dit originele filmpje 
gaf de doorslag en zorgde ervoor 
dat Gaia zich in de Kids Adventure 
Week van 27 februari tot en met 
5 maart Kinderburgemeester van 
Zandvoort mag noemen.

De Kids Adventure Week wordt 
dit jaar voor het vijfde achtereen
volgende jaar georganiseerd in 

is mede bepalend voor de hoog
te van de aanslag OZB.

De betaling van de aanslag(en) 
gemeentelijke belastingen kan 
ook via automatische incasso, 
waarmee het bedrag in 7 termij
nen automatisch wordt geïncas
seerd. Een machtigingsformulier 
voor automatische incasso wordt 
met het aanslagbiljet meege
stuurd. Meer informatie over het 
aanslagbiljet van de gemeen
telijke belastingen vindt u op 
www.gbkz.nl.

Zandvoort. Het programma is dit 
jaar nog voller dan voorgaande 
jaren, waardoor kinderen een 
nog grotere keuze hebben uit 
de verschillende sportieve, (ont)
spannende, creatieve, vieze 
maar bovenal hele leuke activi
teiten, veelal georganiseerd door 
Zandvoortse ondernemers. 

De meeste activiteiten zijn gra
tis en voor sommige activiteiten 
moet je je aanmelden. Zie de 
advertentie elders in deze krant 
of ga naar www.kidsadventure
week.nl. 

Eind februari worden de aanslagbiljetten van de ge-
meentelijke belastingdienst voor het belastingjaar 2016 
verzonden. Nieuw is dat met ingang van 2016 ook aan 
huurders van woningen een WOZ-beschikking wordt ver-
zonden. De vermelding van deze beschikking op het aan-
slagbiljet heeft voor hen geen gevolgen voor de hoogte 
van de aanslag(en).

Komende week is het voorjaarsvakantie en dan staat de 
Kids Adventure Week weer op het programma. De VVV 
Zandvoort heeft weer een nieuwe kinderburgemeester 
kunnen aanstellen. Na een heuse selectieprocedure is het 
Gaia van der Moolen geworden. 

Statushouders zijn welkom

Het was een turbulente ver
gadering die zo goed als uit
sluitend besteed werd aan de 
opvang in het Spalier. Vooral 
Martijn Hendriks had zich na
mens de liberalen als een ter
riër in de materie vastgebeten 
en probeerde tot op het einde 
de voorstanders op andere ge
dachten te brengen.

Na een haalbaarheidsonder
zoek kwam het college met een 
raadsvoorstel om in te stemmen 
met een versnelde maar tijdelij
ke huisvesting van 40 statushou
ders in het Spalier. Voorafgaand 
aan de stemming was de strijd 
tussen voor en tegenstanders 
groot en ongehoord fel. 

Hendriks kreeg als eerste het 
woord. “De VVD blijft tegen en 
vindt dat de opvang van 40 
voornamelijk mannen, want al
leen maar gezinnen is volgens 
ons een utopie, geen goede 
keuze is. We willen wel invulling 
geven aan de wettelijke plicht 
om gedurende het jaar status
houders in Zandvoort te vesti
gen maar niet een hele groep in 
één keer en dan op een locatie 
die niet geschikt is.” Laura van 
der Plas (D66) en Kees Mettes 
(CDA) waren het niet met hem 
eens. “De regering zoekt moe
dige bestuurders en daar gaat 
dit om. Het gaat om mensen 
die recht hebben in Nederland 
te verblijven en zich te vestigen. 
We vullen dit in op de schaal 
die Zandvoort aan kan”, aldus 
Mettes. 

Het wachten was op de PvdA 
met in het kielzog SZ. De beide 
partijen hadden in de commissie 
aangegeven dat ze grote moeite 
hadden met het voorstel. “Het 
Spalier zou niet onze eerste keus 
zijn maar deze mensen moeten 
wel gehuisvest worden. We 
kunnen instemmen of niet in
stemmen met het voorstel. Wij 
stellen echter voor: laten we het 
doen voor één jaar met na een 
half jaar een evaluatie. Dan kun
nen wij het eventueel altijd nog 
voor maximaal een jaar verlen
gen”, aldus Gert Toonen (PvdA). 

Tot dan toe had de grootste 
coalitiepartij, OPZ, nog geen 
boe of bah gezegd, terwijl zij 
in de commissie voor de nodi
ge consternatie had gezorgd. 
Pas in het tweede termijn nam 
Freek Veldwisch voor het eerst 
het woord. Hij had niet veel te 
melden maar reageerde wel 
richting Hendriks over diens 
opmerking dat OPZ het ‘schoot
hondje’ van de coalitie is:  
“Wij zijn geen schoothondje, 
sterker nog: wij zijn een pitbull.” 
Leo Steegman (OPZ) stoorde 
zich eraan dat Hendriks hem  
al na twee woorden met een 
interruptie in de rede viel, iets 
waar de liberaal vaker deze 
avond een handje van had. 
Steegman meldde dat zijn 
fractie, waarin raadslid Bob de 
Vries wegens medische rede
nen ontbrak, voor het voorstel 
zou stemmen. Hierna vroeg 
Ruud Sandbergen (D66) een 
schorsing van 10 minuten; het 
werden er bijna 50!

Na de schorsing diende Toonen 
namens OPZ, D66, CDA, SZ en 
zijn eigen PvdA een amende
ment in waarin zijn voorstel 
was opgenomen om in eerste 
instantie voor de periode van 
één jaar met de versnelde huis
vesting mee te gaan en na een 
half jaar te evalueren. De optie 
voor nog een jaar kan daarna 
eventueel alsnog van toepas
sing zijn. De extra kosten zou
den dan uit de algemene mid
delen gedekt moeten worden. 
Hendriks bleef echter tegen en 
vroeg meerdere keren om de
tails die nog niet bekend zijn of 
kunnen zijn. Astrid van der Veld 
(GBZ) probeerde het ook nog 
een keer en zei dat het voorstel 
tegen het bestemmingsplan 
indruist.
 
Na de hoofdelijke stemming 
bleek dat alleen de raadsle
den van VVD en GBZ tegen het 
voorstel waren en bleven. De 
gewenste groep statushouders 
die voor versnelde huisvesting 
in aanmerking komen, zijn wel
kom in Zandvoort, maar niet bij 
iedereen.
 
 
 

Een meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad is 
voor het versneld huisvesten van 40 vluchtelingen in het 
Spalier. Dat bleek na de stemming in de raadsvergadering 
van dinsdagavond. Alleen VVD en GBZ zien het niet zit-
ten om de groep in z’n geheel in één keer op te vangen en 
stemden tegen het collegevoorstel. 

Raadsvergadering d.d. 23 februari
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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

Zelf ervaren hoe fijn yoga is?!

Meld je dan nu aan voor een 
gratis proe� es

WWW.DAANDASANAYOGA.NL

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

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
25 februari t/m 2 maart

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

ROBINSON CRUSOE (3D/NL)

VRIJ/ZA/ZO/MA/DI/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
YOUTH (LA GIOVINEZZA)
MET MICHAEL CAINE & HARVEY KEITEL
WO OM 19.30 UUR

RACE NAAR DE MAAN ➔ VANAF 3 MAART

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

RACE NAAR DE MAAN 

VERWACHT:

TWAALF UURTJE 
Huisgemaakte eiersalade 

met bacon & bieslook 
op boerenlandbrood 

€ 4,95
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.

Week 9: 29 februari t/m 7 maart
100 gr. Leverkaas + ............................................
100 gr. Gekookte worst+ .................................
100 gr. Salami .......................................................

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

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

Samen 
€ 3,95

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

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, doperwten 
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

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

Tel. 023-5713200 - www.beachclubtien.nl

U kunt nog een week genieten van 
het viergangen openingsmenu. Wij 
hopen u deze week te 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 

kastanjechampignons en cognac
❖

Verrassing van de chef

Evenementenagenda

FEBRUARI
27  Start Kids Adventure Week - Diverse activiteiten 

voor kinderen

27  Short Rally - Circuit Park Zandvoort

27  Beach Party 30+ - ‘Season opening’ in Club  
Nautique met DJ miss Behave, aanvang 20.00 uur

28  Jazz aan Zee - Jzzzzzp! in Thalassa, aanvang 
16.00 uur

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

MAART
5  De Deik unplugged - Wapen van Zandvoort,  

aanvang 17.00 uur

5+6  Final 4 - Finalerace wintercompetitie,  
Circuit Park Zandvoort

h FEBRUARI b  MAART a

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

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

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

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

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

Vaste bezorg(st)er 

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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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)

Voorleesochtend met 
twee burgemeesters 
Woensdag 2 maart lezen de 
twee burgemeesters van 
Zandvoort van 10.00 tot 
10.30 uur voor in Bibliotheek 
Zandvoort aan het Louis 
Davidscarré 1. Burgemeester 
Niek Meijer en kinderbur-
gemeester Gaia van der 
Moolen lezen op Wonderlijke 
Woensdag voor aan peuters 
en kleuters ter gelegenheid 
van de Kids Adventure Week. 
Alle peuters en kleuters zijn van 
harte uitgenodigd om samen 
met hun ouder(s) en/of opa 
en oma bij deze gratis voor-
leesbijeenkomst aanwezig te 
zijn. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. 

Beginnersworkshop 
voor iPad gebruikers
Heb je een iPad of wil je er één 
kopen en leren ermee te wer-
ken? Dan is deze beginners-
workshop handig en leerzaam. 
Op vrijdag 4 maart van 10.00 
tot 12.00 uur ben je welkom in 
de Bibliotheek Zandvoort. Op 
een iPad kun je foto’s bekijken, 
de krant lezen, puzzelen, mu-
ziek luisteren, mail versturen, tv 
kijken en nog veel meer. Je kunt 
een iPad herkennen aan het ap-
peltje dat op de achterkant van 
je tablet staat. De toegangsprijs 
bedraagt € 7,50 en niet-leden 
betalen € 10. Reserveren kan 
via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl Meld je snel aan, 
want vol = vol.

Brandstofdief op 
heterdaad betrapt
De politie heeft afgelopen 
weekend een 26-jarige man 
uit Almere op heterdaad aan-
gehouden op verdenking van 
diefstal van brandstof. Een po-
litieman zag de man uit Almere 
zondagavond in zijn auto zit-
ten bij het tankstation aan de 
Boulevard Barnaart. Omdat de 
diender het niet vertrouwde, 
sprak hij de man aan en vroeg 
hem uit zijn auto te stappen. 
Dit weigerde hij, waarop hem 
werd meegedeeld dat hij werd 
aangehouden. De man pro-
beerde tevergeefs te vluchten. 
Hij werd alsnog aangehouden 
en overgebracht naar het po-
litiebureau. In de auto van de 
verdachte stond een tank en 

hij bleek inderdaad bezig te 
zijn geweest met de diefstal 
van brandstof. De auto werd in 
beslag genomen en de politie 
heeft een nader onderzoek in-
gesteld. 

Concertverhaal in het 
Museumpodium 
In het maandelijkse Museum-
podium van het Zandvoorts 
Museum staat op zondag 6 
maart iets bijzonders op het 
programma. Het Ronsard 
Ensemble vertolkt in samen-
werking met een verteller, een 
sopraan, een harpiste en een 
� uitiste een sprookjesachtige 
voorstelling. ‘Een Sprookje om 
een Sprookje staat garant voor 
een ieder toegankelijk mooi 
en grappig concertverhaal’. De 
voorstelling is van 15.00 tot 
16.00 uur. De kosten zijn € 10 
inclusief ko�  e en een drankje. 
Reserveren kan via museum@
zandvoort.nl of aan de ba-
lie van het museum aan het 
Gasthuisplein.

Nieuwe viskar

Afgelopen zaterdag heeft Arlan 
Berg voor de eerste keer zijn 
nieuwe verkoopwagen aan zijn 
klanten laten zien. De nieuwe 
wagen was noodzakelijk na-
dat ongeveer een jaar geleden 
zijn vorige wagen door brand 
volkomen werd verwoest. 
Gelukkig was de slimme onder-
nemer goed verzekerd en kon 
hij op kosten van de verzeke-
ring een nieuwe kar laten ma-
ken. “Ik moest een jaar wachten 
voordat de nieuwe wagen klaar 
was. Het bouwen valt met circa 
4 maanden wel mee, maar de 
bedrijven die ze maken, heb-
ben het vanwege de hype met 
de mobiele ‘foodtrucks’ extra 
druk. Gelukkig kon ik met een 
andere wagen de klanten van 
vis voorzien”, zegt hij blij. Na 
zijn tweelingbroer Patrick, John 
van Dam en Jaap Kroon, is dit 
de vierde nieuwe wagen op de 
Zandvoortse boulevards.

Frans Molenaar expositie in het Zandvoorts Museum

Menno de Jong en prins Bernhard willen de enorme potentie van het circuit optimaal gaan 

benutten | Foto: Chris Schotanus

Overzichtstentoonstelling 
‘Eerbetoon aan Frans Molenaar’

Chapman Andretti wil Circuit Park Zandvoort 
komende jaren verder ontwikkelen

Het Zandvoorts Museum presenteert van 11 maart tot 8 
mei een bijzondere overzichtstentoonstelling van de be-
kende couturier Frans Molenaar. Niet alleen worden zijn 
beeldmateriaal, haute couture kledingstukken, glaswerk, 
brillen en andere objecten tentoongesteld maar ook zijn 
leven in Zandvoort krijgt ruim aandacht. Het is een unieke 
tentoonstelling die u beslist niet mag missen.

De verkoop van Circuit Park Zandvoort werd vorige week 
al bekend gemaakt. Chapman Andretti, het bedrijf waar-
van prins Bernhard van Oranje en zijn zakenpartner Men-
no de Jong de eigenaren zijn, heeft grootse plannen met 
de racebaan. De Zandvoortse Courant was met het oog op 
de toekomst benieuwd wat de heren met het Zandvoortse 
duinencircuit voor ogen hebben en vroeg ze ernaar.

Frans Molenaar groeide op in 
Zandvoort en kwam via zijn va-

“We hebben voor komend jaar de 
agenda al vaststaan met mooie 
evenementen zoals de Max 
Verstappen fan-dag, de Historic 
Grand Prix en de DTM. Voor de ja-
ren daarna gaan we verder door 
met het ontwikkelen van mooie 
evenementen”, aldus de prins. 

der in de modewereld terecht. 
Molenaar begon zijn carrière als 

Op de vraag of er gestreefd 
wordt naar de terugkeer van 
de Formule 1 naar Zandvoort 
zegt hij: “Dromen mag altijd. 
En het is zeker onze droom om 
ooit een Formule 1-race weer 
in Nederland op Circuit Park 
Zandvoort te houden. Maar de 

hulpje in de Parijse modewereld 
maar al snel bleek dat hij meer 
kon. Dankzij een royale lening 
opende hij in 1967 zijn eigen 
couturehuis in Amsterdam. 

De kunst van het 
weglaten 
Zijn uitgangspunt en visie was: 
de kunst van het weglaten. Niet 
alleen waren zijn kledingstuk-
ken geliefd bij carrièrevrouwen 
maar hij ontwierp ook vazen, 
gordijnen, vloerbedekking, zon-
nebrillen en veel bedrijfskleding. 
In september 2015 zou hij zijn 
100ste show hebben gegeven 
en zo had hij besloten “dan was 
het mooi geweest”. Helaas haal-
de hij zijn geplande 99ste show 
niet meer. Op vrijdag 9 januari 
2015 overleed couturier Frans 
Molenaar op 74-jarige leeftijd.

Op 11 maart om 16.00 uur is 
in het Zandvoorts Museum de 
opening van de overzichtsten-
toonstelling ‘Een eerbetoon aan 
Frans Molenaar’. Modejournalist 
Fiona Hering en Mirjam Bax, de 
voormalig persoonlijke assistent 
van Molenaar, zullen de vernis-
sage openen. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om daarbij 
aanwezig te zijn. 

autosport is veel breder dan 
alleen de Formule 1. Op dit 
moment biedt het circuit een 
prachtige diversiteit aan races 
en klassementen en het is be-
langrijk dat we daarop voort-
bouwen.”

Een algehele verbouwing van 
het circuit is volgens Chapman 
Andretti niet noodzakelijk. Naar 
een eventueel hotel, waar al 
eens sprake van was, zal seri-
eus gekeken worden. “We zijn 
nu als Chapman Andretti part-
ners eigenaar van Circuit Park 
Zandvoort en willen de enorme 
potentie van deze locatie en de 
voorzieningen optimaal benut-
ten. De eerste stap is nu gezet. 
Zaken als een hotel gaan we 
serieus naar kijken of dat haal-
baar is”, aldus prins Bernhard, 
“het circuit is in een goede staat 
van onderhoud. Waar het kan en 
nodig is zullen we verbeteringen 
aanbrengen.” Op de vraag of hij 
nu verder gaat met zijn racelief-
hebberij zegt hij afsluitend: “Ik 
heb de ambitie om dit jaar weer 
mee te doen met de Europese 
GT4 klasse.” De Zandvoortse 
Courant zal hem daarin volgen. 



6

Kom op vrijdag 4 maart 
onze nieuwe 
voorjaarskaart proeven

Welkomstdrankje 
uiteraard van het huis

Live optreden van 
‘Just the two of us’

Haltestraat 26 - 023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nlOns paviljoen 11 Zandvoort

Wij zijn weer open en heten u 
graag van harte welkom bij  

Kipsaté geserveerd
met salade, kroepoek en friet

 voor 7,50
Tel: 023-5717580

(vanaf don. 25-02-16 t/m woe. 02-03-16)

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | LeidenHALTESTRAAT   3                  023 57 66 752     

ITALIAN   BISTRO   MMX 

Italiaanse starters om te delen 
Hamburgers -  mix grill                        

pizza - pasta
of gezellig voor een drankje..

openingstijden
dond-vrij-zat  vanaf 17.30 uur

zondag  vanaf 16.00 uur  

MORITZ
Food & Drinks

Vanaf volgende week zijn wij weer
6 dagen per week geopend

van 16:00 - 22:30 uur
Aankomende donderdag 25 februari
LAATSTE KEER LADIES NIGHT 

van dit winterseizoen

Reserveer tijdig!!
Moritz food & drinks

Zeeweg 98   2051EC   Bloemendaal aan Zee T. 023 - 573 8010
info@restaurantmoritz.nl   www.restaurantmoritz.nl

Onze heerlijke 
LEONIDAS 
paaseitjes zijn  
er weer !!! 

Tevens is ons  
GEBAK heerlijk 
en bekroond  
met 2 sterren !!! 

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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De nieuwe hangplek die door de jongeren zelf is gekozen

Michiel Hermsen werd dinsdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering beėdigd

Nieuwe hangplek voor jongeren bijna klaar

D66 raadslid Michiel Hermsen geïnstalleerd 

Er is lang naar gezocht. Er zijn veel ideeën geopperd maar er werd niet besloten waar 
een nieuwe hangplek voor jongeren zou gaan komen en hoe die ingevuld zou moeten 
worden. Uiteindelijk werd in overleg met de jongeren gekozen voor het braakliggende 
terrein tegenover de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw Noord. Nu is het bijna zover. 
Maandag werd de cabine geplaatst, maandag 7 maart is de opening door de wethouder.

Dinsdagavond is Michiel Hermsen door burgemeester 
Niek Meijer als raadslid geïnstalleerd. Hij vult de plek op 
die open gevallen was na het plotseling overlijden van 
Willem Wisman in december vorig jaar. Hermsen was al 
buitengewoon raadslid voor zijn partij, D66. 

“Daar is hij dan! De hangplek 
voor de jeugd. Deze week  
wordt er vers en schoon zand 
rondom gestort, een buiten-
bankje en een prullenbak 

Wie is Michiel Hermsen? Wat 
doet hij en wat is zijn specialisa-
tie? Wat kan hij via de raad voor 
de Zandvoortse burgers gaan 
betekenen? En heeft hij grotere 
ambities dan de Zandvoortse 
gemeenteraad? De Zandvoortse 
Courant vroeg hem ernaar.

Michiel Christiaan Hermsen werd 
op 22 april 1983 in Heemstede 
geboren en is dus 32 jaar. Sinds 
december 2012 woont hij, samen 
met zijn Zandvoortse vriendin, 
met veel plezier in Zandvoort. Ze 
hebben hier een huis gekocht en 
sinds vorig jaar januari zijn zij de 

geplaatst en licht geregeld. 
Maandag 7 maart vieren we de 
officiele opening met de wet-
houder”, meldt een blije Floortje 
Valk, de jongerenwerker die 

trotse ouders van een dochter. 

Hermsen is na de basisschool 
naar College Hageveld ge-
gaan en is na zijn eindexamen 
Bedrijfskunde gaan studeren. 
Die studie heeft hij met goed 
gevolg afgerond nu werkt hij als 
coördinator cliëntenadministra-
tie/Economische Zaken bij SEIN.

“Zolang ik stemgerechtigd ben, 
stem ik al op D66. Dit is er van 
huis uit niet echt ingegoten. Bij 
mijn ouders thuis werd er altijd 
fanatiek PvdA gestemd. Ik liep al 
een tijdje met het idee om wat 

aan de stichting Pluspunt ver-
bonden is, op haar Facebook-
pagina. Zij is de drijvende kracht 
geweest achter dit project. 
Iedereen is nu blij. 

te doen naast mijn werk en ben 
lid geworden van de D66 in het 
algemeen. Ik heb een algemene 
ledenvergadering bijgewoond. 
Hier kwam ik mijn oud aard-
rijkskunde leraar tegen waar ik 
het op de middelbare school 
altijd goed mee kon vinden. Ik 
heb toen aangeboden om lid te 
worden van de steunfractie en zo 
is het balletje gaan rollen”, ver-
telt hij. Sindsdien houdt Michiel 
zich binnen de fractie bezig met 
de commissies Samenleving 
en Bestuur & Middelen. Verder 
is hij lid van de accountants-
commissie. Zijn specialisatie 
ligt bij de Jeugdwet, WMO, de 
Jaarrekening en Begroting van 
Zandvoort. Met die onderwer-
pen gaat hij zich namens D66 in 
de Zandvoortse raad bezig hou-
den. Daarnaast is hij een enorm 
voorstander van duurzaamheid.

“Binnen de Zandvoortse poli-
tiek hoop ik samen met D66, en 
de coalitie, de financiële situatie 
binnen Zandvoort te verbete-
ren en transparanter te maken 
naar de burgers toe. Ook hoop 
ik saamhorigheid te creëren 
binnen de raad. En wat betreft 
mijn politieke ambities: het is 
natuurlijk nu iets wat ik naast 
mijn werk doe. Ik sluit een po-
litieke carrière landelijk of regi-
onaal niet uit, maar ik denk dat 
het eerst verstandig is om meer 
ervaring op te doen in de raad 
van Zandvoort. Maar zeg nooit: 
nooit!”, sluit het gemotiveerde 
nieuwe raadslid af. 

 

Vaders auto is total loss | Foto: Michel van Bergen

De BMW is over het fietspad in de duinrand terecht gekomen | Foto: Michel van Bergen

Jongen onder invloed rijdt 
auto van zijn vader total loss

Automobilist aangehouden 
na ongeval op de Zeeweg

Een jongen heeft in de nacht van 17 februari een auto 
total loss gereden in Zandvoort Nieuw Noord. Rond half 
drie ging het fout op de kruising van de Kamerlingh On-
nesstraat en de Fahrenheitstraat, toen de bestuurder de 
controle over het voertuig verloor en in tegengestelde 
richting tot stilstand kwam.

Een automobilist reed zaterdagmiddag rond half twee 
over de Zeeweg richting Bloemendaal aan Zee toen hij 
ter hoogte van camping Bloemendaal van de weg raakte. 
Hij reed een bordje en een hekwerk bij een bushalte om-
ver, schoot het fietspad over en kwam uiteindelijk op het 
voetpad tot stilstand.

Al snel bleek dat de bestuurder 
alcohol had genuttigd. Hij is aan-
gehouden en overgebracht naar 
het politiebureau voor nader on-
derzoek. Hij en zijn bijrijder kwa-
men er zonder kleerscheuren 
vanaf. De auto kwam er duide-
lijk minder goed vanaf en wordt 

Diverse hulpdiensten kwa-
men met spoed ter plaatse om  
assistentie te verlenen. De  
man is opgevangen door am-
bulancepersoneel. Na uitvoe-
rige behandeling hoefde hij  
niet mee naar het ziekenhuis.  
Uit een eerste blaastest bleek 

als verloren beschouwd. Hij mag 
het slechte nieuws zelf aan zijn 
vader brengen. Hoewel de klap 
aanzienlijk moet zijn geweest, 
zijn de airbags niet in werking 
getreden, omdat auto aan de zij-
kant is geraakt. Een berger heeft 
het voertuig opgehaald.

dat de man vermoedelijk te-
veel heeft gedronken. Hij is 
aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau voor een  
uitgebreidere ademanalyse.  
Een bergingsbedrijf heeft de 
zwaar gehavende wagen weg-
gesleept.
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Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(4 min. lopen v.a. het station)
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

JzzzzzP!

DON’T FORGET YOUR DANCING SHOES!
Uit je dak met dé Jump Jazz & Jive band van Nederland. 
Met: PP Fischer - vocals  Tommy Tornado (Thomas Streut-
gers) - tenorsax  Arnold Smits - gitaar  Dré Voorvrienden - 
contrabas   Maarten Kruiswijk - drums 

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

Boulevard Barnaart, strandafgang 18

Foto’s: Wim Mendel

‘That’s one small step for a man,

one giant leap for Jump-Jazzzzz!

Jazz & meer!
bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 28 FEBRUARI - 16:00 - 19:00 UUR!

Dinsdag 1 maart 14.00 uur in het 

Grand Café van Center Parcs Park Zandvoort.

Kom gezellig naar de modeshow en bekijk de nieuwste 
collectie voor dames, heren & kinderen! 
Na de modeshow kunt u de nieuwste outfits met maar liefst 

15% korting aanschaffen (25% korting met de Voordeelpas)!

Wij zoeken nog naar modellen: 
jongens, meisjes, vaders en moeders!
Aanmelden bij de recepties of telefonisch via 023-5741100

Center Parcs Park Zandvoort
Echt even samen

Locatie: Center Parcs Park Zandvoort, Grand Café, Vondellaan 60

Kids 

Adventure Week

DINSD
AG

1 MAART

Sti chti ng
Speelgoedvijver
De lachende Kikker

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

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

Locati e: Pluspunt, Flemingstraat te Zandvoort

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

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

Inname speelgoed:
Bel of mail voor het maken van een afspraak

Meer info: speelgoedvijver@gmail.com - Tel: 06-29741357

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

HUIS (VER)KOPEN. WERK VOOR SPECIALISTEN.

ALGEMEEN:

- Woonoppervlakte 114 m2

-  Moderne keuken met 
hoge kwaliteit inbouw-
apparatuur (Siemens)

- Actieve V.v.E
-  Dichtbij strand, winkels 

en uitvalswegen
- Eigen parkeergelegenheid
- Oplevering kan snel

Zandvoortselaan 159c | 2106 AM Heemstede | heemstede@mooijekindvleut.nl 

www.mooijekindvleut.nl | 023 8000 200

Deze goed onderhouden maisonnette is gelegen in de kindvriendelijke 
buurt Park Duinwijk. Het huis beschikt over 3 slaapkamers die 
gelegen zijn op de eerste etage. Op de tweede etage bevindt zich 
een OPEN KEUKEN die aan de woonkamer grenst. Vanaf de keuken 
kan je direct op het heerlijke DAKTERRAS die over de vijver uitkijkt. 
Door de hoge ramen in de woonkamer is het zeer lichte ruimte. 

De woning is centraal gelegen ten opzichte van het NS-station, 
scholen, winkels, restaurants, het centrum en op wandelafstand 
van het strand en de zee!

Kromboomsveld 37 | 2041 GK | Zandvoort

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Prachtige maissonette in kindvriendelijke buurt en nabij het zandvoortse strand!



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 - Tel. 06 534 681 92
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Max 6o 4o 6-7o 6o

Min 1o 1o 0o 1o

Zon 65% 45% 70% 75%

Neerslag 35% 20% 20% 20%

Wind nw. 4 wzw. 3-4 ono. 3-4 no. 3-4

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Koud, droog en vrij zonnig
Deze laatste februariweek staat in het teken van nor-
male temperaturen voor de tijd van het jaar. Het is 
warempel zelfs iets aan de koude kant op de keper be-
schouwd. Gedurende de nachten en vroege ochtenden 
kan het een beetje vriezen in het duin. 

De dagmaxima komen veelal 
uit rond 6 graden. Regelmatig 
is de zon van de partij en veel 
wind staat er niet. Kortom best 
een plezant weerbeeld. Tevens 
is het vrij kalm buitenshuis de 
komende dagen want de wind 
houdt zich voornamelijk koest.

Het is opvallend dat de lage-
drukgebieden het zuidelijker 
gaan opzoeken de komende tijd, 
terwijl zich op de Atlantiek een 
stevige rug van hoge druk vormt 
die uitstraalt richting IJsland. Dit 
is een klassieke voorjaarssituatie 
die je vaak eind februari en ook 
in maart regelmatig aantreft op 
de weerkaarten.

Onvervalst lenteweer zit er met 
deze condities in de verste verte 
niet in en we kunnen al voorzich-
tig stellen dat de eerste maart-
helft waarschijnlijk (iets) te koud 
zal gaan verlopen in de gehele 
Benelux. Voorlopig geen aange-
name middagwaarden tussen de 
13 en 17 graden bij een zwoele 
zuidenwind.

De noordcomponent in de stro-
ming geeft steeds aanvoer van 
relatief koude lucht richting 
Noordzee. De bovenlucht is koud 

genoeg om een bui stofhagel 
of wat natte sneeuw als lading 
mee te geven. Mocht zo’n bui wat 
winters van karakter zijn en het 
klaart nadien sterk op is er kans 
op gladheid.

Doordat de eindfase van deze 
sprokkelmaand ietwat koud 
verloopt, komt toch dat tempe-
ratuurrecord nog in gevaar. Het 
zou immers de zachtste winter 
ooit gaan worden, maar wel-
licht wordt dat uiteindelijk op 
een paar tienden graden niet 
gehaald. Dan blijft 2007 op een 
eerste positie staan.

Opvallend is ook de neerslaghoe-
veelheid. In Zandvoort en omge-
ving is er zo’n 75 millimeter geval-
len. Enkele tientallen kilometers 
naar het noordoosten slechts 
50 en richting Katwijk zo’n 100 
millimeter. Ter vergelijking, in 
februari 1986 (elfstedenmaand) 
viel er bijna niets aan neerslag 
in Noord-Holland. Met een toen 
heersende koude (noord)oost-
passaat was de lucht bijna uit-
gedroogd boven Nederland.
Meer weerinfo is er eventueel 
nog via www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht

Saskia Laroo in XL

Zandvoorter aangehouden op Stationsplein in Haarlem | Foto: Mizzle Media

Foto: Mizzle Media 

Saskia Laroo was weer geweldig

Zandvoorter verdacht van mishandeling

Hulpverleners hadden zelf hulp nodig

Het concert dat Saskia Laroo afgelopen vrijdag in Grand 
Café XL gaf, klonk weer als de spreekwoordelijke klok. De 
muziek die zij, en haar begeleiding, maakten was weer 
van wereldklasse. En dat is niet verwonderlijk voor een 
trompetiste die in de Verenigde Staten de bijnaam ‘Lady 
Miles Davis of Europe’ heeft gekregen.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een 
43-jarige man uit Zandvoort aangehouden. De man wordt 
ervan verdacht een 42-jarige man uit IJmuiden te hebben 
mishandeld.

De brandweer schoot vrijdagavond een ambulance te hulp. 
Het voertuig kwam vast te zitten op particulier terrein.

Laroo speelde tijdens het Jazz 
Stand Up in XL allerlei soorten 
muziek, onder andere van die 
van Miles Davis. Ze maakte er een 
waar feest van met de muziek 
van deze Amerikaanse groot-

Nadat het slachtoffer op het 
Stationsplein in een bus was 

heid. Maar ook funk en reggae 
is de Laroo wel toevertrouwd. Als 
dan ook Warren Byrd de nodige 
input geeft via zijn fenomenale 
toetsenspel en stem, komt het al-
lemaal goed. Een bijzonder con-

gestapt, werd hij hard op zijn 
hoofd geslagen door de toen 

cert waar een ieder van genoten 
heeft. Nu maar afwachten of 
Laroo nog een keer vastgelegd 
kan worden. Het proberen meer 
dan waard!

Volgende week vrijdag is alweer 
het volgende concert in XL. Dan 
zal het in Zandvoort niet onbe-
kende echtpaar Johan Mulder 
(piano) en Vivian Mulder (con-
trabas) een optreden verzorgen. 
Er zijn niet veel vrouwelijke bas-
sisten actief in de muziek. En er 
zijn er zeker niet veel die er ook 
nog uitstekend bij zingen. Vivian 
Mulder, de ene helft van het duo, 
is één van hen. Met haar solide 
timing, goed gekozen noten en 
het fraaie basgeluid van haar in-
strument. Ook zal zij zich bezig-
houden met het zingen van een 
repertoire bestaande uit in het 
Braziliaans gezongen bossano-
va’s en Amerikaanse nummers. 
Elke keer weer is het een plezier 
om de twee, met hun begelei-
ding, te mogen horen. Aanvang 
is 20.30 uur en de entree is gratis.

nog onbekende plaatsgenoot. 
De buschau� eur was getuige 
van de mishandeling en waar-
schuwde de hulpdiensten. 
Ambulance en politie waren 
snel ter plaatse waarna het 
slachto� er door de verpleeg-
kundige werd nagekeken. De 
man werd voor verdere behan-
deling naar de huisartsenpost 
gebracht. De agenten stelden 
een zoektocht in naar de dader 
en tro� en rond 01.15 uur in het 
Kenaupark een man aan die aan 
het signalement voldeed. Het 
bleek te gaan om een 43-jarige 
man uit Zandvoort. Hij is mee-
genomen naar het politiebu-
reau en in verzekerde bewaring 
gesteld.

Een ambulance is vrijdagavond 
vast komen te zitten bij een villa 
aan de Ebbingeweg in Bentveld. 
Door de steile helling en de on-
verharde ondergrond kreeg de 
bestuurster het hulpverlenings-
voertuig de helling niet meer op. 
Een speciale terreinwagen van 
de brandweer uit Zandvoort 
bood hulp. Het 4-wiel aangedre-
ven voertuig kon de ambulance 
uiteindelijk naar boven trekken, 
waarna men op weg kon naar 
het ziekenhuis.
 
De zorg voor de patiënt is geen 
moment in gevaar geweest door 
het oponthoud.



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

G
el

d
ig

 v
o

o
r 

h
ee

l 2
01

6!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 

€ 10,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE
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Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand

06-53256274
....................................................

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op 
www.amsterdamaanzee.

amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

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

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen

Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!

Direct resultaat al na
de 1e behandeling

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

Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50

Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness

Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

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

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens repara-
tie straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

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

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

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

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een goe-

de o� erte?
Bel dan eerst ons

nog even!
Tel. 06-84772750

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

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-

53498304
www.trade-ard.nl

Voor een pedicure 
behandeling waarin u de
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is 
in het verwijderen van 
pijnlijke likdoorns, eelt-

pitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar

Pedicure Carla.
Tevens Reiki behande-

lingen, pijnverlichtende 
massagebank en mental 
coach gesprekken. Pro-

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

zandvoort.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
....................................................

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

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)

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

Hulp nodig met 
uw computer?

PC/laptop/tablet
Advies, storing verhelpen 

of training aan huis. 
Bel 06-16633776

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

Tennisclub 
Zandvoort 65 jaar!
Vier dit lustrum mee 

Nieuwe leden welkom 
Spelen op elk niveau van

beginner tot toptennis
9 gravel banen 
met verlichting

Gezellige kantine 
met goede keuken
Alle info op website 

www.tc-zandvoort.nl
 ...................................................

Stuc 4 all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

www.stuc4all.nl

Zandkorrels

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

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

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

Zandkorrels invulbon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PARTICULIER ZAKELIJK

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00

Klussen-
Renovatie-Bouw

P.M.K. (in Zandvoort)
Schilder- en aannemers-
bedrijf. Voor alle bouw- 
en renovatie in en rond 
het huis! Schilderwerk, 

stucadoren, timmerwerk, 
badkamers, keukens 

en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

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

Basis Cursus Digitale 
Fotogra� e

Maak jij deze zomer 
de mooiste foto’s?

Schrijf je dan nu in voor 
deze basis cursus.
3 x 3 uur les, 1 x 3 

uur praktijkles
Geen ervaring nodig 

en start zat 27 feb
Info en inschrijving: info@
lagarde-fotogra� e2-0.nl

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

Zandvoortse kraakclub
‘Doorgestoken kaart’

speelt elke laatste 
zaterdag van de maand. 

20.00 uur in 
café De Overkant 

(ingang blauwe tram) 
tel. 0637570064 email 
abvdmoolen@ziggo.nl

Zoekt u ruimte 
voor vergadering, 

feest of partij? 
Komt u dan eens 
praten met mij. 

Ab van der Moolen, 
café De Overkant 

(ingang blauwe tram) 
Tel. 0637570064 

/ 0235718374
email 

abvdmoolen@ziggo.nl
....................................................

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op 
www.amsterdamaanzee.

amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

 EX-LEASE COMPUTERS
Topkwaliteit! 

HP Computersysteem, 
type dc7800 SFF, 

Intel Pentium Dual E2180 
2.0Ghz processor,

2GB RAM, 80GB HDD, 
DVD, 3 maanden 

garantie op 
het systeem

Levering zonder 
monitor en keyboard

Bel voor meer info: 
06-38228033

Email: 
info@arrow-telecom.com

Specialist voor al uw bloemwerken.

Van 1 bloem tot... zo veel meer...
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Het wordt veelal gezegd: Time 
flies when you are having fun! 
Dat de tijd voorbij vliegt als jij 
je vermaakt. Maar ook in een 
iets meer humoristische, sar-
castische manier wordt het 
gebruikt, wanneer je over 
een activiteit praat dat alles 
behalve leuk was en je laat 
weten dat je niet kunt gelo-
ven er zolang mee bezig te 
zijn geweest, maar hé… dat 
de tijd snel ging omdat je lol 
had gehad. Het is maar hoe je 
het bekijkt inderdaad. Klopt 
de stelling? Ja, ik denk het wel. 
En dan hoeft niet eens alles 
alleen maar leuk geweest te 
zijn. Neem nou op reis gaan. 
Je hebt ontberingen mogen 
doorstaan, maar je vermaakt 
je, je wilt ontdekken, je wilt 
beleven, en je wilt eigenlijk 
niet dat het ophoudt. Dat lijkt 
mij wel een stelregel in dit 
gezegde. Je wilt niet dat iets 
stopt. Juist dan gaat de tijd 
razendsnel.

Dat zal minder gebeuren als je 
bij de tandarts zit, of zoals al-
tijd als je weer eens in de ver-
keerde wachtrij gaat staan, of 
als je vlucht pas over vier uur 
vertrekt… maar het maakt je 
wellicht weer inventiever. Je 
gaat navragen of er een vlucht 
eerder gaat, je neemt de tijd 
om een zenmomentje in te 
gelasten in de wachtrij of je 
probeert toch echt aan fijnere 
dingen te denken als je in de 
tandartsstoel ligt.

Hoeveel leuke dingen doe je 
eigenlijk in je leven? Hoe snel 
gaat de tijd van een gelopen 
jaar? Voor je het doorhebt zijn 
er weer twee maanden voor-
bij. Is daarin alles dan heuge-
lijk geweest? Feit is dat de tijd 
gewoon idioot snel gaat. Zo 
snel, dat het 5G mobiele net-
werk werkelijk in de maak is. 
De opvolger van G4 die snel-
heden kan bereiken waar je 
momenteel alleen maar van 
kunt dromen… Tijd die zeker 
leuk is voor ontwikkelaars, 
maar nog toekomst is voor 
ingebruikname. Niet al-
leen voor slimmere ap-
paraten, maar juist ook 
voor tijd, tijd die straks 
over het net zal vliegen.

Column

Time flies
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Toekie-art van Eric Meeder

Het ArtEzHKU Saxophone Orchestra

Daisy Correia | Foto: Jan Klupper

Graffiti als kunst 

Veelzijdig saxofoonconcert bij Classic Concerts

Uma casa Portuguesa 
De komende weken exposeert Eric Meeder in Pluspunt. De 
in Zandvoort nog redelijk onbekende kunstenaar woont 
pas één jaar in deze gemeente en dit wordt zijn eerste ex-
positie in Zandvoort. 

Het concert van afgelopen zondag in het kader van de Kerkpleinconcerten van de stichting 
Classic Concerts, was een bijzondere. Voor een redelijk bezette Protestantse kerk traden 
studenten klassieke saxofoon van de conservatoriums van Enschede en Utrecht op. Hoofd-
docent saxofoon van de beide scholen, Johan van de Linden, heeft het orkest ‘ArtEz/HKU 
Saxophone Orchestra’ opgericht en daar een groot aantal bewerkingen van klassieke stuk-
ken, maar ook eigen werk, voor geschreven. Ik kan u vertellen dat het heel bijzonder klinkt!

Komende zondagmiddag, 28 februari, is een bijzonder 
concert in theater De Krocht: Uma casa Portuguesa. De 
Nederlandse fadozangeres Daisy Correia zal optreden 
met onvervalste Portugese fadomuziek. Voorafgaande 
aan het concert zal zij in het theater een workshop voor 
belangstellenden verzorgen.

Amper zes jaar geleden is Eric 
Meeder begonnen met schilde-
ren. In zijn zoektocht naar stijl en 
werkwijze die hem past, heeft hij 
met olieverf, waterverf en acryl 
geëxperimenteerd om uitein-
delijk uit te komen bij graffiti. 
Vooral de snelheid van het wer-
ken met graffiti past bij hem. 

Eric is volledig autodidact en 
heeft dus geen last van opge-
drongen stijlen. Hij gaat volledig 
los te werk zonder een voorop-
gezet plan. Zijn primaire inspira-
tie is altijd muziek geweest, en 
dan met name muziek die qua 
tekst of melodie aansloot bij 
zijn gemoedstoestand. De mu-
ziek zorgt voor het idee en de 
inspiratie, de rest volgt op het 

door Joop van Nes jr.

De orkestleden bespelen de 
mooie saxofoon in al zijn ver-
schijningsvormen en maten; 
van de gigantische bassaxofoon 

De in Amsterdam geboren fado-
zangeres Daisy Correia brengt 
met Uma casa Portuguesa een 
hommage aan de grote Portugese 
fadozangeres Amália Rodrigues, 
die aan de wieg stond van de he-
dendaagse fado. De fado is het 
Portugese levenslied. Rodrigues 
vernieuwde de fado van binnen-
uit en tilde daarmee de oorspron-
kelijke Portugese volksmuziek 
naar een hoger, universeel niveau. 

Daisy Correia begon als kind uit 
twee culturen in Portugal en in 
Nederland haar zoektocht naar 
haar eigen plek in de fado. Na 
diverse succesvolle theaterpro-
gramma’s brengt zij vanaf ok-

doek door zonder enige opge-
legde regels volledig vrijuit te 
bewegen en te schilderen. Eric 
probeert waar mogelijk lokale 
(natuurlijke) producten te ver-
werken in zijn schilderijen om 
zo een driedimensionaal effect 
te creëren. Het laatste jaar is de 
muziek als rode draad nog dui-
delijker herkenbaar doordat de 
songtekst wordt uitgeschreven 
in het schilderij.

Eric werkt onder de naam van 
zijn bedrijf Toekie-Art, dat zich 
ook bezighoudt met toege-
paste kunst (sieraden en hand-
gemaakte lampen) en andere 
kunstvormen zoals fotografie. 
Zie voor meer informatie: www.
toekie-art.com.

tot de ‘rechte’ sopraansaxofoon. 
Het is een instrument dat vaak 
geassocieerd wordt met jazz en 
bebop en veel minder vaak met 
klassieke muziek. Van de Linden 
heeft echter een aantal klassieke 

tober haar nieuwe programma 
‘Uma casa Portuguesa’. Het 
is een hommage aan Amália 
Rodrigues. In theater De Krocht 
zingt Correia niet alleen de be-
roemdste fado’s van Rodrigues, 
ze vertelt ook over het leven, het 
werk, de angsten en de triomfen 
van de Portugese zangeres.

Het concert begint om 14.30 
uur en de entree bedraagt  
€ 15. Kaarten zijn te koop bij  
theater De Krocht. De workshop 
is van 11.30 tot 13.00 uur en kost  
€ 7,50 per persoon. Aanmelden 
is noodzakelijk en kan per email 
via info@daisycorreia.com of tel. 
06-40263472.

werken van grote klassieke com-
ponisten als Johann Sebastiaan 
Bach, Ludwig van Beethoven en 
Felix Mendelssohn Bartholdy en 
meer recent Leonard Bernstein 
geschikt gemaakt voor ‘zijn’ saxo-

foonorkest. Hij is daar wonder-
wel in geslaagd. Vooral de eer-
ste vier programmaonderdelen 
waren meer dan uitstekend en 
waren de componisten duidelijk 
herkenbaar. 

Waar ik wat moeite mee had, 
was het moderne repertoire dat 
zo nu en dan gespeeld werd. 
Natuurlijk werd het prima en 
ogenschijnlijk ook gepassio-
neerd gebracht maar voor mij is 
het niet weggelegd. Het toonde 
in ieder geval wel de veelzijdig-
heid en de kunde van het inter-
nationale gezelschap studenten 
klassieke saxofoon dat optrad. 
En daarmee zit het bij het ArtEz/
HKU Saxophone Orchestra wel 
goed.

Het eerstvolgende concert 
van Classic Concerts is op 
Palmzondag, 25 maart, met 
onder andere het beroemde 
Stabat Mater van Pergolesi. De 
in Zandvoort meer dan bekende 
dirigent Harry Brasser heeft dan 
de leiding over onder andere het 
Holland Symfonie Orkest.
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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

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

merk OB/CT/2016/02/001106 voor Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run. Het verkeersbesluit houdt in dat de Bredero-
destraat, Boulevard Paulus Loot, Seinpostweg, Badhuisplein, 
Wagenmakerspad, Gasthuisplein, Kleine Krocht, Haltestraat, 
Zeestraat, Van Speijkstraat en Burgemeester van Alphenstraat 
afgesloten zullen worden. Het eenrichtingsverkeer op de 
Marisstraat zal worden omgedraaid. 

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekend-
makingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het 
gemeentehuis.

Verzonden omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Keesomstraat  t.h.v. plantsoen voor flat De Distel, kappen 

boom, verzonden  19 februari 2016, ODIJ-2016-26231.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
• Kostverlorenstraat 94a, kappen twee bomen voortuin, ver-

zonden 12 februari 2016,  2015-VV-198, ODIJ-2016-25675.
• Emmaweg 26, kappen twee bomen voortuin, verzonden 

17 februari 2016,  ODIJ-2016-26233.
• Strandafgang Paulus Loot 1, plaatsen afvalcontainers en 

uitbreiden paviljoen, verzonden 18 februari 2016, ODIJ-
2016-25451. 

• Boulevard Paulus Loot 1, tijdelijk plaatsen boothuis, ver-
zonden 19 februari 2017, ODIJ-2016-25528.

Bentveld:
• Duinrooslaan 7, kappen  vier bomen, verzonden 17 febru-

ari 2016, ODIJ-2016-26112.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen 
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. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op 
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een 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.

Verkeersbesluit Runner’s World Zandvoort Circuit Run
23 februari 2016 is een verkeersbesluit genomen met ken-

Gemeentelijke publicatie week 8 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 7 en 
de verdere in week 7 door het college genomen besluiten 
zijn in week 8 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor 
welstand en monumenten vindt plaats op dinsdagmiddag 
8 maart as. in het raadhuis. De Commissie adviseert het colle-
ge over aanvragen omgevingsvergunning en beleidsmatige 
onderwerpen. Informatie over de agenda kan op de dag van 
de vergadering tussen 9.00 en 11.00 uur worden verkregen 
bij Team Wabo van Omgevingsdienst IJmond op telefoon 
0251-263863.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Kerkplein 6, creëren opgang naar bovenwoning en 

overkappen veranda, ingekomen 15 februari 2016, ODIJ-
2016-26840.

• Boulevard Barnaart 20, tijdelijk plaatsen op strandvak 18 
speeltuin, ondergrondse  vuilcontainer en windschermen, 
ingekomen 17 februari 2016, ODIJ-2016-26929.

• Strandafgang Barnaart 27, verplaatsen container opslag  
surfplanken, ingekomen 17 februari 2016, ODIJ-2016-
26934.

Bentveld:
• Perceel ZVTOO A 5342, bouw woning, ingekomen 12 

februari 2016, ODIJ-2016-26780.

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 bestem-
mingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan te-
gen 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.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent 

de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button 
met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtend-
uren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de 
receptie. Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u 
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

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

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

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening):
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur 
en 11.00 uur (telefoonnummer:14023).
Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnummer.:
14023)  op maandag- en woensdagochtend op de tijden 
10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur.
Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) 
niet bereikbaar voor publieksvragen

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 

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

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





DE SPECIALIST IN KOZIJNEN, BUITENDEUREN EN SCHUIFPUIEN

BELISOL HAARLEM  A.HOFMANWEG 32  2031 BL HAARLEM  TEL. 023-881 21 21  
HAARLEM.BELISOL.NL  HAARLEM@BELISOL.NL

ACTIE GELDIG T/M 5 MAART 2016
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Reisverslag - Deel 1 - door Mandy Schoorl Hulp bij belastingaangifte 

JzzzzzP! bij Thalassa

Nabestaandengroep bij 
OOK Zandvoort

Vrijwilligers zijn de ogen en 
oren van Zandvoort

Als u bericht van de Belastingdienst ontvangt of denkt 
in aanmerking te komen voor teruggave, kunt u ook dit 
jaar weer bij het invullen hulp vragen van de ervaren be-
lastingvrijwilligers van Pluspunt. De belastingaangifte 
wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen. 

Myanmar (voormalig Birma) is een land in Zuidoost Azië 
dat liefkozend het ‘Gouden Land’ wordt genoemd. Het 
land van monniken, nats (= geesten), pagodes, teak, 
streng militair regime, cheroots (= sigaren), rituelen, de 
Ayeyarwaddy rivier en voorvechtster voor de mensen-
rechten Aung San Suu Kyi. 

Wie kent ze niet deze spectaculaire muzikanten uit Haar-
lem. De niet a� atende inzet en het enthousiasme van de 
heren heeft al menig dak doen trillen en de toeschouwers 
in extase gebracht. 

Afgelopen najaar was er bij OOK Zandvoort een themabij-
eenkomst over rouw. Tijdens deze middag kwam er dui-
delijk naar voren dat er veel behoefte is aan het delen van 
ervaringen. Om hierin te voorzien start OOK Zandvoort, 
in samenwerking met Kontext, op 7 maart een nieuwe 
steungroep: de nabestaanden groep.

Zandvoort kent veel vrijwilligers, het vrijwilligerswerk 
wordt breed gedragen. Daar zijn we allemaal trots op! 
De vrijwilligers spelen een belangrijke rol wanneer het 
op signaleren aankomt; zij staan in direct contact met de 
mensen. Zij kunnen zien en horen hoe de mensen leven, 
en in welke omstandigheden. Vrijwilligers zijn als het 
ware de ogen en oren van Zandvoort.

Pluspunt is ook dit jaar weer be-
schikbaar om u te helpen bij uw 
belastingaangifte. Voor nieuwe 
aanmeldingen kunt u contact 
opnemen met de Plusdienst van 
Pluspunt, telefoon 5717373. Als 
u in 2015 bent geholpen bij uw 
aangifte door Pluspunt wordt u 
automatisch benaderd door de 
belastingvrijwilliger voor een 
afspraak en hoeft u niet zelf te 
bellen. Let op: aangifte is dit jaar 

JzzzzzP! bestaat uit diverse 
doorgewinterde Haarlemse 
muzikanten, die hun sporen 
al ruimschoots hebben ver-
diend in de meest uiteenlo-
pende muziekstijlen: van rock 
tot ska, van punk tot hot-club-
de-france en van dance naar 
jazzcore.

Een land dat uit vele etnische 
groeperingen bestaat, waarvan 
het overgrote deel aanhanger 
is van een stroming binnen 
het Boeddhisme. Het land dat 
samen met Thailand en Laos 
deel uitmaakt van de beruchte 
Gouden Driehoek, een gebied 
dat bekendstaat als een van de 
grootste producenten van opi-
um. Het land van de gedrags-
code Ah-nar-deh, welke voor-
schrijft dat men zijn uiterste 
best moet doen om niemand 
te kwetsen of tot last te zijn. 
En het land van toeteren, heel 
veel toeteren, wat een minder 
agressieve werking laat zien 
dan je zou denken.

Witte � lmsterren
We mochten weer een maand 

Na het afscheid nemen van een 
dierbare is het vaak moeilijk om 
de draad weer op te pakken. In 
de nabestaandengroep kun je je 
ervaringen delen met mensen 
die, net als jij, een dierbare ver-
loren hebben. Met elkaar bepaal 
je welke onderwerpen je wilt 
bespreken. Andree Hagenaar 
is maatschappelijk werker van 
Kontext en zal de groep bege-
leiden.

Maar wat houdt dat signaleren 
nu precies in, wat kunnen vrij-
willigers allemaal tegenkomen 
en waar kunnen zij dan naar 
doorverwijzen? VIP-Zandvoort 
organiseert, in samenwerking 
met WegWijZ, een informatiebij-
eenkomst Signaleren. WegWijZ 
is een netwerk van professio-
nals werkzaam in de gezond-
heidszorg en welzijnswerk in 
Zandvoort. De bijeenkomst 
wordt geleid door ouderenad-

mogelijk vanaf 1 maart tot 1 mei 
(ipv 1 april), waardoor de vrijwil-
ligers mogelijk later contact met 
u opnemen dan u gewend bent. 

Informatie van de Belastingdienst 
over e-herkenning/ machtigings-
code dient u goed te bewaren. 
Deze is nodig voor uw aangifte. 
Pluspunt vraagt voor de hulp bij 
de belastingaangifte € 10 per 
belastingjaar.

De gezamenlijke voorliefde 
voor oude jazz in de traditie van 
Louis Jordan, Slim & Slam, Big Jay 
McNeely, Louis Prima etc. heeft 
deze formatie leven ingeblazen. 
JzzzzzP! staat dan ook voor een 
avond stampen & swingen ge-
vuld met spetterende saxsolo’s 
van jongste telg Thomas (die 

op reis. We kozen dit land van-
wege de ongeloo� ijke diversiteit 
en het nog enigszins onontdek-
te. Toeristenstromen bleven dan 
ook uit. Wat als eerste opvalt is 
dat de mannen bijna allemaal 
nog in de traditionele longyi’s (= 
wikkeldoeken) rondlopen, met 
een ruitjesbloes erboven. Bij de 
vrouwen en kinderen valt vooral 
de thanaka op, een gelige pasta 
van boomschors die ze gebrui-
ken als make-up en zonnebrand 
op hun gezicht, alles om hun 
huid zo licht mogelijk te houden. 
En dat terwijl ik mijn uiterste best 
doe om mijn witte kleurtje juist 
wat teint te laten krijgen, hoe te-
genstrijdig. We worden regelma-
tig bevoeld en onze witte huid 
wordt geadoreerd. Hoe bizar als 
er meermaals gevraagd wordt 

De Nabestaandengroep start 
op maandag 7 maart van 
13.30 tot 15.00 uur in Steunpunt 
OOK Zandvoort, Flemingstraat 
55. De groep is daarna vast 
op elke 1e maandag van de 
maand. De deelname is gratis. 
Aanmelden vooraf kan maar 
is niet verplicht. Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met Nathalie Lindeboom, 
tel. 5719393.

viseur Astrid Zoetmulder en 
Anoek Weijers wijkverpleegkun-
dige van Zorgbalans. Alle vrijwil-
ligers zijn welkom, deelname is 
gratis.

De bijeenkomst is donderdag 
31 maart van 14.00 tot 16.00 
uur in Pluspunt Zandvoort, 
Fleming straat 55. Aanmelden 
kan via: Info@vip-zandvoort.nl 
of bij de receptie van Pluspunt, 
tel. 5740330.
 

ook in The Busquito’s en The 
Soulsnatchers speelt). Soms 
gevoelig akoestisch en soms 
complete jazz-gekte. Maar in 
ieder geval altijd aanstekelijk, 
bijzonder dansbaar en met een 
gezonde dosis humor.

Zondag 28 februari speelt 
JzzzzzP in café Het Juttertje 
van strandpaviljoen Thalassa. 
Aanvang 16.00 uur en de toe-
gang is gratis. En… Don’t Forget 
Your Dancing Shoes! Info: www.
thalassa18.nl.

of wij met hele families op de 
foto willen. Omdat ze ons zo 
mooi vinden, en zelfs (horen 
we van onze gids) omdat we 
op filmsterren lijken! Totaal 
verbouwereerd, en enigszins 
ginnegappend, ondergaan we 
de shoots. 

Koude bootreis
Ondanks ontberingen wat 
betreft vervoer en het weer, 
hebben we prachtige plekken 
mogen bezoeken. Van boven 
in een luchtballon over de 
valleien drijvend met schit-
terende pagodes en andere 
heiligdommen onder ons, tot 
bizarre beenroeiers, bijzon-
dere drijvende tuinen en het 
leven op het water bij het Inle 
Lake. De mystiek van de prach-
tige ochtendmist die over de 
Dothawaddy rivier trok, in 
onze setlay boot: een traditi-
onele teakhouten kanoboot 
die lang, smal en puntig is. 
De bootreis die koud, ijskoud 
begon maar met vergezichten 
die onze harten verwarmden... 

En van de rustgevende wan-
delingen langs akkers en plan-
tages in de koude bergen van 
ruraal Hsipaw in de Shan Staat, 
tot een warm bounty eiland 
met witzandstrand aan de Bay 
of Bengal, waar we dwaalden 
over verlaten stranden, waar 
verroeste ankers vertelden 
dat de werkdag van de vissers 
er op zat en waar we werden 
gewekt en in slaap vielen door 
het ruizen van de zee….

Mingalaba (hallo) en ‘ceizu tin-
bade’ (bedankt) zijn onze eerst 
geleerde woorden, wat ontzet-
tend leuk ontvangen wordt. 
Meer willen weten over het 
mooie Myanmar? Lees dan vol-
gende week verder in deel II …

Mingalaba & ceizu tinbade!
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 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

Laten we het voorjaar proberen…

Violen, Primula’s en bollen

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…

Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

 Osteopathie kan u helpen bij de volgende 
klachten:

• Buikklachten (bv prikkelbare darm 
syndroom)

• Nek en rug klachten
• Hoofdpijn
• Ingewandsklachten 
• (huil) babies en klachten bij opgroeiende 

kinderen
• Klachten van spieren en gewrichten
• Vermoeidheid, slaapstoornissen
 Behandeling alleen op afspraak. 
 Geen verwijzing van huisarts nodig. 
 Vergoeding (deels) vanuit uw aanvullende
 verzekering.

 Zandvoortselaan 371, Bentveld, 
 06-46624969
 www.osteopathiedejong.nl

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

VENAVO 

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

Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl 

Magnesium 
Citraat Forte
• Bij spierklachten, stress enz. enz.
• Zeer sterke formule, in een
 goed opneembare citraat vorm.
• Hoog elementair gehalte 
 (200 mg per tablet)

60 tabletten € 10,- 

Tegen inlevering van deze bon aan de kraam:

60 tabletten voor €7,50

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

Ontmoetingscentrum Het Juttershuis, iets voor u?
In Het Juttershuis ontmoet u dorpsgenoten en ontvangt u begeleiding 
in het omgaan met geheugenproblemen. Gezelligheid staat voorop en 
u kunt deelnemen aan creatieve, culinaire en bewegingsactiviteiten.

Ontmoetingscentrum Het Juttershuis, Huis in het Kostverloren, 
Burgemeester Nawijnlaan 100, Zandvoort

Meneer Nales gaat drie dagen per week naar 
Ontmoetingscentrum Het Juttershuis in 
Zandvoort. Hij heeft het daar erg naar zijn zin en 
ook voor mevrouw Nales is het een uitkomst.



OP DE ZANDVOORTSE WEEKMARKT...

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

VERS GEBAKKEN 
SAUCIJZEN OF 

FRIKANDELLEN 
BROODJES

4 VOOR 3.50 
1 EURO PER STUK

UIT EIGEN SLAGERIJ

cordon bleu 
 100 gram voor 1,50

 
runder kogel biefstuk 

100 gram voor 2,35

Vishandel Jacob Dirk

VERS GEBAKKEN
Familiezak kibbeling 500 gram € 7,00

Familiezak kibbeling 850 gram € 11,50
Saus naar keuze gratis

SUPER AKTIE
Kabeljauwfi let € 16,00 per kilo
Kabeljauwhaas € 18,50 per kilo

Scholfi let € 9,95 per kilo

TOPKWALITEIT
Tonijn  € 20,00 per kilo

Tonijnspiesjes € 2,00 per stuk 3 voor € 5,00

VLUG KLAAR SMULLEN MAAR
Heerlijke paella kant en klaar 500 gram € 6,50 

Roerbakschotel witvis 500 gram € 7,50
Zalmschotel 500 gram € 8,50

HEERLIJKE SALADES
Crab, Zalm, Tonijn, Haring in dille, 
Haring in bieten 100 gram € 1,75 

SALADE VAN DE MAAND
Makreel american of makreel piri piri

 250 gram € 2,50 

Verder hebben wij een ruim assortiment gamba’s. 
Middelandse Zeevissen zoals dorado of 

zeebaars en nog veel meer. 
Heeft u speciale wensen laat het ons weten. 

Deze advertentie is geldig de gehele maand maart

GRAAG TOT ZIENS 
Wij staan op het PLEIN voor de winkel 
van onze vriend HEIN (heintje dekbed)
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Reformproducten bij Venavo
Bent u op zoek naar een voedingssupplement, (keuken)kruiden of een speciale, misschien 
wel medicinale, thee? Dan hoeft u niet ver te zoeken. Iedere woensdag staat Jan van Veld-
huizen uit Veenendaal met zijn gespecialiseerde kraam op de weekmarkt in Zandvoort. Je 
kan het zo gek niet verzinnen of Venavo heeft het te koop. 

UITGELICHT

Inmiddels is het bedrijf behoor-
lijk gegroeid en samen met zijn 
twee neven heeft Jan nu twee 
marktkramen waarmee hij op 8 
verschillende markten zijn wa-
ren aan de man brengt. Het is 

dus een echt familiebedrijf dat 
kan zorgen dat u gezonder gaat 
leven. “Alles wat wij verkopen is 
op natuurlijke basis. Ik garan-
deer dat er absoluut geen che-
mische toevoegingen in onze 

Jan en Rick van Veldhuizen in hun reformkraam

producten zitten. Ons sterkste 
product is ons eigenmerk voe-
dingssupplementen. Ten eerste 
van hoge kwaliteit en ten twee-
de absoluut betaalbaar”, zegt 
Jan met terechte trots. Ook de 
nodige (helende) crèmes, vita-
mines, poeders en gedroogde 
kruiden zijn bij Venavo ruim-
schoots voorhanden. 

U vindt de kraam op de Grote 
Krocht ter hoogte van Foto 
Menno Gorter. Wilt u zeker 
weten dat uw product de ko-
mende woensdag klaar ligt? 
Belt u Jan dan even, dan zorgt 
hij ervoor: tel. 033-2588100.  
Uitgebreide informatie vindt 
u op www.venavo.nl. Oh ja, bij 
Venavo kunt u pinnen. Wel zo 
makkelijk om even te weten!

Uw specialist in wild en gevogelte 

O.a. vers verkrijgbaar:

• Confit de Canard € 4,50 p.st. 2 voor € 7,90
• Biologische Polderhoen € 4,95 500 gr.

• Kiprollade € 5,90 500 gr.

Iedere woensdag op de weekmarkt 

Poelier 
Hans Ruardy
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Doelpunt van Julia Buchel

Naomi Kaspers scoort uit een break out

Ron v.d. Meij voor een 3-puntspoging

Ook Challengers moet uiteindelijk 
afhaken tegen superieur Lions

Hockeydames eindigen 
op de 2e plaats

Door simpelweg het eigen spelletje te spelen hebben de 
Zandvoortse handbaldames van ZSC ook het 3e team van 
het Amsterdamse Havas aan de zegekar kunnen binden. 
Van meet af aan konden Laura Koning, Romena Daniëls en 
Naomi Kaspers vrijuit via de break out scoren. Na 14-7 bij 
rust, werd het uiteindelijk 27-11 na a� oop van de wedstrijd.

De Zandvoortse zaalhockeydames hebben het indoorsei-
zoen afgesloten op een fraaie 2e plaats. In theorie hadden 
ze zondagmiddag in de Korver Sporthal nog kampioen 
kunnen worden. Echter het uit Amsterdam Noord afkom-
stige FIT wenste daar niet aan mee te werken en kaapte 
het kampioenschap voor de neus van het ZHC-team weg.

Het derde team van The Challengers heeft zaterdagavond 
uiteindelijk in de suprematie van The Lions moeten berus-
ten. Het geroutineerde team uit Hoofddorp hield het tot 
de rust nog redelijk bij, getuige de 41-26 ruststand, maar 
na het vierde en laatste kwart stond er een overtuigende 
99-49 einduitslag voor The Lions op het scorebord.

“Vooraf was er nog een theore-
tische mogelijkheid om kampi-
oen te worden. Echter FIT had 
een voorsprong van vijf punten 
op ons. Zij zouden dus beide 
wedstrijden vandaag moeten 
verliezen, en wij beide winnen”, 
legt Julia Buchel uit. ZHC speelde 
de eerste wedstrijd zondag te-
gen het Amsterdamse IJburg. 
De uitwedstrijd werd verloren 
dus de Zandvoortse dames wa-
ren dus uit op revanche en die 
kregen ze. Door met 5-3 te win-
nen, een uitslag die in een veel 
hoger Zandvoorts voordeel had 
kunnen eindigen, kregen ze niet 
alleen genoegdoening voor het 
eerdere verlies, maar hielden 
ze ook de hoop op een kampi-
oenschap levend. Na Zandvoort 
speelde FIT, eveneens in de 
Korver Sporthal, tegen IJburg en 
de hoop op een kampioenschap 
werd na twee keer 25 minuten 
de grond ingeboord. FIT was te 
sterk. Het won en was kampioen. 
De wedstrijd tegen de kersverse 
kampioenen was dus niet meer 
belangrijk. Een ongeïnspireerd 
Zandvoort leed een nederlaag, 
zei het nipt, met 4-6.

“Wat bij beide wedstrijden op-
viel is dat we zo hard ons best 
hebben gedaan. We gingen er 
allemaal helemaal voor. De ver-
dediging stond ontzettend sterk 
en we hebben echt gebikkeld. 
We speelden ook technisch heel 
goed hockey, en we lieten snel 
en goed samenspel zien waar 

Lions heeft, zoals bekend mag 
zijn, dit jaar totaal niets te 
duchten, van geen enkele te-
genstander. Ook de nummer 
4 van de ranglijst, Challengers 
3, moest dat ondervinden. De 
Zandvoortse aanval liep vooral 
in de tweede helft weer op rolle-

mooie doelpunten uit kwamen. 
We zijn deze zaalcompetitie op 
de 2e plaats geëindigd. Al met 
al is dat zeker iets om trots op te 
zijn!”, aldus een licht teleurge-
stelde Buchel.

De Zandvoortse dames hebben 
nu drie weken de tijd om zich 
voor het laatste deel van de veld-
competitie voor te bereiden. “We 
hebben veel geleerd van alle 
zaalwedstrijden en trainingen 
en we zijn als team weer dichter 
tot elkaar gekomen. Hierdoor 
gaan we met vertrouwen verder 
met de veldcompetitie, waarin 
we lange tijd de leidende po-
sitie hebben ingenomen maar 
nu helaas vierde staan. Maar 
de prijzen worden aan de meet 
uitgereikt”, sluit een goed ge-
motiveerde Julia Buchel af. De 
eerstvolgende veldwedstrijd is 
op 13 maart, thuis op sportpark 
Duintjesveld tegen de Kraaien 
uit Wijdewormer.

Veteranen gepromoveerd
In het seizoen 2015-2016 heeft 
de Zandvoortsche Hockey 
Club sinds jaren weer een vete-
ranenteam. De veteranen zijn 
na de eerste seizoenshelft van 
de veldcompetitie meteen ge-
promoveerd. Volgende maand 
starten zij de lentecompetitie 
waarin ze zullen uitkomen in de 
3e klasse. Een topprestatie van 
dit ‘nieuwe’ team met een men-
geling van ervaren en startende 
hockeyers.
 

tjes. Met name Ron v.d. Meij kon 
zich helemaal uitleven. Hij verza-
melde in de hele wedstrijd niet 
minder dan 34 punten waarvan 
er 18 uit 3-punters kwamen! Het 
hele team van Lions was zater-
dag bij de les. 7 van de 10 spelers 
kwamen in de dubbele punten. 

Basketbal

Zaalhockey

Niet alleen was het getoonde 
spel snel maar ook een dege-
lijke verdediging in vooral in de 
2e helft, met weer uitstekende 
reddingen van doelvrouw Eline 
Ravensbergen, stond mede aan 
de basis van de overwinning. 
En overwinningen zijn nodig 
om over een week de kampi-
oensvlag te kunnen hijsen. De 
concurrentie, in de vorm van 

De overige 3 waren hoofdzake-
lijk bezig met de verdediging 
die dan ook klopte als de spreek-
woordelijke bus. Het gevolg was 
de ene na de andere fast break 
en met de snelle ‘Japen’ voorin, 
Jaap Jongbloed en Jaap v.d. Meij, 
werd daaruit veelal gescoord.

Topscores Lions: Ron v.d. Meij: 
34; Jaap v.d. Meij 12 en Jaap 
Jongbloed, Marijn Kleinbruinink, 
Rober t  ten Pier ik ,  Niels 
Crabbendam en Erwin Kettmann 
scoorden ieder 10 punten.

Met nog 6 wedstrijden te gaan 
komt het kampioenschap met 
rasse schreden naderbij. In de 
thuiswedstrijd op 26 maart, 
tegen de huidige nummer 2 
Gaasperdam Warriors, zou de 
kampioensvlag gehesen kunnen 
worden. Komende maandag (!) 
spelen de Zandvoortse heren 
opnieuw een thuiswedstrijd. 
Om 20.00 uur is het reserveteam 
van BV Enkhuizen in de Korver 
Sporthal de tegenstander.

AHC’30 en in mindere mate van 
Monnickendam, slaapt niet en zij 
liggen op de loer om Zandvoort 
een hak te zetten. Zo komt ko-
mende zondag de nummer 2 van 
de ranglijst, het Amsterdamse 
AHC’30 in de Korver Sporthal 
op visite. De voorsprong op 
AHC’30 bedraagt 3 punten en 
op Monnickendam één meer en 
er zijn nog maar 2 wedstrijden 

te gaan. Mocht ZSC in staat zijn 
om die wedstrijd winnend af te 
sluiten, zijn de Zandvoortse da-
mes kampioen, ze kunnen dan 
niet meer ingehaald worden; 
een wedstrijd van de hoogste 
importantie dus! De kampioens-
wedstrijd in de Korver Sporthal 
begint zondag om 10.30 uur. ZSC 
sluit dit enerverend zaalseizoen 
op 13 maart met een uitwedstrijd 
tegen de reserves van Lotus af.

“We begonnen gelijk op tempo 
aan de wedstrijd en kwamen snel 
op voorsprong. Verdedigend 
kon het nog wat scherper maar 
met de rust stonden we toch 
met 14-7 voor. De tweede helft 
hielden we het tempo hoog en 
er werden veel break outs gelo-
pen. Ook verdedigend hielden 
we het beter dicht en wisten 
we regelmatig de bal van de te-
genstander te onderscheppen. 
Uiteindelijk hebben we met 27-
11 gewonnen”, aldus een blije 
Martina Balk na a� oop.

Doelpunten ZSC: Laura Koning: 
7; Romena Daniëls: 6; Noëlle Vos 
en Naomi Kaspers: 5 en Maaike 
Paap en Charissa Koning scoor-
den ieder 2 keer.

ZSC speelde eigen spelletje 
en wint opnieuw overtuigend

Handbal
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Shortrally door de duinen | Archieffoto: Chris Schotanus

Maurice Moll probeert de bal onder controle te krijgen

De Jeugd- en Ouder SportPas

‘Short Rally’ wagens 
komen naar het centrumSV Zandvoort heeft zich zaterdagmiddag verzekerd van 

een plaats in de nacompetitie voor promotie naar de 2e 

klasse. De Zandvoorters wonnen, met de grootst moge-
lijke moeite, in blessuretijd van Jos/Watergraafsmeer. 
De nestor van de ploeg, centrale verdediger Milan Berk  
Beelenkamp, werd in de derde minuut van de blessure-
tijd de grote matchwinnaar. Hij raakte de bal als laatste 
uit een hoekschop voordat het kleinood achter doelman 
Guus Bartholomé doel trof.

Komende zaterdag start vanaf half twaalf de zesde  
Circuit Short Rally op Circuit Park Zandvoort. De Short- 
Rally vindt grotendeels plaats op het evenemententerrein 
van Circuit Park Zandvoort, maar de deelnemende auto’s  
zullen voor twee korte hergroeperingen ook het Raad-
huisplein aandoen. 

De Jeugd- en Ouder SportPas kent ook dit kalender jaar 
weer een mooie aanbod. In blok 5 (april) worden door 
Sportservice Heemstede-Zandvoort leuke activiteiten 
aangeboden voor jong en oud. 

Zo rond 13.30 uur komen de 
circa 50 rallywagens naar het 
centrum. Voor het publiek een 
uitgelezen kans om de deelne-
mende rally-auto’s van dichtbij 
te bekijken. Daarna verlaten ze 
het dorp weer om zich op te ma-
ken voor de volgende ronde op 
Circuit Park Zandvoort. De equi-
pes rijden via de Haltestraat het 
centrum weer uit.

De Short Rally op de Zandvoortse 
baan is de start van het nationale 
rallyseizoen. Ook nu zijn er weer 
een aantal proeven uitgezet vlak 
naast en op de baan van het 
duinencircuit. Afgelopen jaar 

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen 
al deelnemen aan een op hun 
leeftijd aangepaste vorm van 
ballet. Oudere kinderen kun-
nen paardrijden en meedoen 
met meidenvoetbal. Zoals in elk 
blok dit schooljaar, is er ook voor 
ouders het nodige te beleven. 
Zij kunnen deelnemen aan een 
bootcamp of kennismaken met 
paardrijden. 

hebben Kevin Abbring en zijn 
co-equipier Piero Vandeputte 
de editie in Zandvoort weten te 
winnen. Of Abbring er weer bij 
zal zijn, hangt af van zijn inschrij-
ving. Die wordt later bekendge-
maakt. Er doen deze editie circa 
50 equipes mee in zes verschil-
lende klassementsproeven. Aan 
de hand van de tijden wordt 
rond 16.00 uur de winnaar be-
kend gemaakt.

De toegang tot de Short Rally  
is gratis. Toeschouwers die 
met de auto komen parkeren  
hun auto voor € 10 op het circuit-
terrein.

 
De Jeugd- en Ouder SportPas 
Bij de Jeugd- en Ouder SportPas 
gaat het er om dat de kinderen 
uit groep 3 t/m 8 met een zo 
divers mogelijk sportaanbod 
kennis maken, zodat zij nu of op 
een later moment een goede 
sportkeuze kunnen maken. Door 
het kiezen van de sport die het 
best bij hen past, zullen zij lan-
ger plezier beleven aan sporten. 

Jeugdsportpas

Short Rally

Zandvoort kwam al binnen 
vijf minuten op achterstand 
toen keeper Jorrit Schmidt 
niet kon reageren op een van 
richting veranderde bal. Door 
deze vroege openingstreffer 
moest Zandvoort iets terug 
doen maar wat het ook pro-
beerde, niets lukte. Sterker nog: 
de hele eerste helft wisten de 
Zandvoorters geen kans te 
creëren. De Amsterdammers 
daarentegen waren vooral via 
vrije schoppen rondom het 
Zandvoortse doelgebied zeer 
gevaarlijk. De aanvoerder van 
Jos/Watergraafsmeer had een 
goed gevoel voor de wind en de 
bal en bracht Schmidt een paar 
keer in de problemen en de 0-2 
hing eerder in de lucht dan de 
1-1. 

Herboren
Na rust stond er een an-
der Zandvoort in het veld. 

Mochten ze toch willen wisselen 
van sport, dan hebben zij ge-
noeg ervaringen opgedaan om 
een goede keuze te maken. Ook 
ouders kunnen met het project 
nieuwe sporten ontdekken. Aan 
sommige activiteiten kunnen zij 
samen met hun kind deelnemen.
 
Inschrijven
Inschrijven kan nog tot 28 maart 
via de JSP website: www.sport-
serviceheemstedezandvoort.
nl. Op de website is ook meer 
informatie over de sporten te 
vinden, evenals het complete 
JSP rooster.
 

Administratiekantoor  
K. Willemse

Agreable
Amie Ouderenzorg
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Belisol
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brasserie ZiN
Brossois
Café Neuf
Center Parcs Zandvoort
Chocolate & Diamonds
Circus Zandvoort
Club Nautique nr. 23
Creme Fresh
Dierenkliniek Zandvoort
G. Bos vof
Glasservice Schoenmaker
Goodnight
H. Willemse Elektrotechniek
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis

Hot Yoga Studio Daandasana
MMX Italian Restaurant
Modeltuinen Zwanenburg
Monuta Westerveld
Mooijekind Vleut makelaars
Moritz Restaur ant & Lounge
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pure & Simple
Richard Groente & Fruit
Shiatsis
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Speelgoedvijver 

de lachende Kikker
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Tandprothese Zandvoort
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
Versslagerij Gerard van Twillert
Vishandel Jacob Dirk Ruizendaal
VVV Zandvoort

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

Adverteerders

Waarschijnlijk heeft trainer 
Laurens ten Heuvel in de pauze 
op zijn strepen gestaan want 
Zandvoort oogde als herboren 
en het doel van JOS werd opge-
zocht. Nu echter waren de spit-
sen van Zandvoort niet in staat 
om Bartholomé het echt moei-
lijk te maken. Maurice Moll had 
de 1-1 op zijn slof maar gunde 
Boy Visser de kans. De pass van 
Moll echter kwam achter Visser 
terecht en de kans was verkeken. 
De tijd was op dat moment de 
grootste vijand van Zandvoort 
want die tikte onherroepelijk 
voort, Zandvoort steeds verder 
in het moeras duwend. Pas 5 mi-
nuten voor tijd kon Zandvoort 
dan eindelijk iets terug doen. 
Jesse ‘goudhaantje’ de Haan, die 
tot dan toe ook al geen potten 
kon breken, kreeg geheel vrij-
staande de bal via Moll aange-
speeld en tikte het leer achter 
Bartholomé, 1-1.

Ontlading
Na de euforie van de gelijkma-
ker was Zandvoort er natuurlijk 
nog niet. Met een herinnering 
van vorige week tegen VVC in 
het achterhoofd, toen er bij 
een voorsprong in blessuretijd 
alsnog door de thuisclub gelijk 
werd gemaakt, werd de druk 
op Jos/Watergraafsmeer opge-
voerd. Een vrije trap van Koen 
Michielsen krulde, gedragen 
door de wind, het doelgebied 
in, waar in een mêlee van spelers 
uitgerekend de centrale verde-
diger Milan Berk Belenkamp zijn 
ploeg het zo gewenste periode-
kampioenschap schonk. Hij werd 
daarmee man-of-the-match. De 
ontlading was groot want van 
deze destructieve ploeg ver-
liezen, de spelers lagen bijkans 
meer tergend van de pijn op de 
grond een wisse dood te ster-
ven dan dat ze voetbalden, zou 
niet des Zandvoort zijn. VVC, dat 
eveneens met 2-1 won heeft het 
nakijken en alleen Buitenveldert 
kan met een inhaalwedstrijd te 
gaan in punten nog gelijk ko-
men. Ook dan is Zandvoort pe-
riodekampioen want dat heeft 
de Amsterdamse ploeg al in 
de eerste periode behaald. De 
regelgeving van de KNVB kent 
maar één periodekampioen-
schap per ploeg per competitie. 

Overige uitslagen 3e klasse B: 
VVC – ZSGO/WMS: 2-1; Arsenal 
ASV – IJmuiden: 3-1; KHFC – De 
Brug: 4-4; SCW – Buitenveldert: 
1-3; Vlug en Vaardig – CTO ’70: 
2-1 en Stormvogels – Blauw-
Wit/Beursbengels eindigde in 
1-7. Komende zaterdag heeft SV 
Zandvoort vanwege een inhaal-
weekend geen competitiever-
plichtingen.

Periodetitel voor SV Zandvoort

Voetbal




