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kosten renovatie

Metamorfose

‘Komt Wolter Kroes ook 
zingen bij de opening van 
onze nieuwe boulevard?’

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  oplage 9.500 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl
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Metamorfose de Brinck Nieuw Unicum Grote consternatie bij
brand in Flemingstraat

Brandweerauto’s uit Haarlem, 
Badhoevedorp, Beverwijk en 
Hoofddorp en een vijftal am-
bulances en motorambulances 
plus de nodige politie-eenheden 
werden met spoed naar de plek 
des onheils gedirigeerd. Ook de 
commandowagen van de brand-
weer kwam naar Nieuw Noord. 
Ze konden gelukkig weer snel 

terug omdat de brand ten eer-
ste klein was en ten tweede al 
geblust door de Zandvoortse 
brandweer. Na het blussen 
werd de spouwmuur door de 
spuitgasten open gemaakt om 
er zeker van te zijn dat de brand 
echt uit was.

Wolter Kroes trad op tijdens de opening van de verbouwde Brinck | Foto: T. Zwenne

Brand in het Pluspuntgebouw aan de Flemingstraat
 

Het centrale binnenplein de Brinck van Nieuw Unicum is niet meer te vergelijken met 
de oude situatie. Na 14 maanden hard werken was er op 25 februari een feestelijke 
heropening voor cliënten en genodigden om de renovatie te vieren. Als kers op de 
taart was Wolter Kroes, ambassadeur van Stichting MS Research, aanwezig om de 
feestvreugde te verhogen. 

Zondagmiddag werden rond 16.30 uur alle hulp-
diensten met groot materieel naar de Flemingstraat 
gedirigeerd. Een brand in het gebouw van stichting 
Pluspunt, speci� ek in de dependance van Nieuw 
Unicum in Nieuw Noord, werd namelijk opgeschaald 
naar ‘Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings-
procedure (GRIP) 1’, de laagste alarmfase.

de Hersenbank, ontwikkeld tot 
een instelling met specialisatie 
voor behandeling van mensen 
met progressieve MS.

Stijlvolle uitstraling
Niet alleen wordt er � ink gewerkt 
aan de expertise en behandel-
strategie voor MS, ook is er hard 
gewerkt aan de renovatie van 

door Nel Kerkman

Al meer dan 45 jaar is Nieuw 
Unicum een ervaren aanbie-
der van zorg voor mensen 
met een lichamelijke beper-
king. Inmiddels heeft Nieuw 
Unicum zich, in samenwerking 
met Stichting MS Research, MS 
Centrum Amsterdam, VUmc en 

het centrale plein de Brinck. 
Sinds de bouw in 1970 is deze 
gastvrije ruimte in al die jaren 
nooit veranderd. De centrale hal 
heeft een nieuwe indeling ge-
kregen en is opgedeeld in drie 
verschillende ruimten met ieder 
een eigen uitstraling, waarbij re-
kening is gehouden met nieuwe 
functies.  

 MAXIMA 
VLOER EN RAAM TOTAAL 

Voor al uw Vloeren en Raamdecoratie! 

WWW.MAXIMAVLOERENVOORDELIG.NL 

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

Meeuwenoverlast? 
Lees wat u kunt doen op pagina 8

Gemeente Zandvoort

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Palmbomen aan strand  
een prachtig idee.

Maar VVE Villa Amare gaat 
met Koene Cleaning in zee.

Michel & Anita 
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023 - 57 121 74
www.seaoptiek.com

Bij aankoop van een 
RAY-Ban ZONNEBRIL 

krijgt u een paar 
enkelvoudige glazen 
op sterkte GRATIS!!!!!

Graag tot ziens bij 
Sea optiek!



2

Colofon

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Herinner haar zoals ze was, 
heel gewoon, heel bijzonder…

Met grote verslagenheid delen wij u mede 
dat onze allerliefste moeder 

op 24 februari jl. geheel onverwachts is overleden.

ANS GELSING
Joanna Elisabeth Maria Gelsing

Nijmegen 27-08-1932 Zandvoort 24-02-2016

 Eric, Juliet & Jilmar 
 Rob, Daphina & Blossom 
 Maurice & Hanna

Vrijdag 4 maart om 13.00 zullen wij mama naar 
haar laatste rustplaats brengen op de Algemene 
Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Correspondentie adres: 
Rob Royen 
Martinus Nijhoffstraat 24 
2041 NV  Zandvoort

 Rob, Daphina & Blossom 

Wie komt ons team versterken?
Top Thuiszorg is een thuiszorgbureau waar aandacht en kwaliteit 
voorop staan. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen, die het 
leuk vinden om goede zorg en kwaliteit te bieden aan onze cliënten.

Wij zijn op zoek naar: 
● Verpleegkundigen ● verzorgenden ● huishoudelijke medewerkers

Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.
Flexibele uren mogelijk, bijv. aangepast aan schooltijden.

Voor inlichtingen:
Telefoonnummer 06-52022639 of email topthuiszorg@kpnmail.nl

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top Zorg

ALL-ROUND HOTELMEDEWERKER  
HOTEL ZANDVOORT

Gezellig familiehotel in Zandvoort is op zoek naar een 
all-round medewerker voor ongeveer 25 uur per week.

Werkzaamheden:
• Draaien van ontbijt
• Housekeeping
• Receptiewerkzaamheden

Voor informatie kunt u 
bellen naar 023 571 2023

We zijn op zoek naar een 
enthousiaste collega met een 
“hands-on” mentaliteit. Je bent 
gastgericht, representatief & fl exibel. 
Je beheerst zowel de Engelse als 
Nederlandse taal. Ervaring in het 
hotelwezen is een pre.

[ VACATURE ]

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

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

Tel. 023-5713200 - www.beachclubtien.nl

Lauwwarme paling in het groen
of

Gerookte eendenborstfilet met frambozendressing
❖

Gebakken grietfilet met ravigottesaus
of

Kalfsrib-eye met een rode wijnsaus van 
paprika, champignons en spek

❖

Huisgemaakte tiramisu

Iedere dag 
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 24,95 p.p.

Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat, maar dankbaar 
voor de liefde en zorg waarmee zij ons omringde, delen 
wij u mee dat van ons is heengegaan onze lieve moeder en 
mijn schoonmoeder

Anna van Koningsbruggen - Bos
weduwe van Willem van Koningsbruggen

Rotterdam                                                                             Zandvoort 
29 augustus 1923                                            26 februari 2016

Wim en Hanneke
Anneke

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Zorgcentrum 
Huis in de Duinen, afdeling de Branding, voor de goede zorgen.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op donderdag 
3 maart van 19.00 tot 19.45 uur in Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 4 maart om 
10.00 uur in de aula van Crematorium Westerveld, Duin 
en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

Na de plechtigheid bent u welkom in de ontvangkamer 
van het crematorium.

In plaats van kaarten.

Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het stil. 
Na een lang en welbesteed leven is gesterkt door de liefdevolle 
zorg van velen die haar bijstonden, toch nog onverwacht van 
ons heengegaan onze lieve moeder en schoonmoeder

Ria Molenaar - Paap
weduwe van Jan Molenaar  

-Bonnie-

Haarlem, 20 november 1931        Zandvoort, 29 februari 2016
Sven en Astrid

  Windy, Storm D
Correspondentieadres: 
Westerparkstraat 16, 2042 AW Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op maandag  
7 maart van 19.00 tot 19.45 uur in het Uitvaartcentrum  
Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 8 maart 
om 14.45  uur in crematorium “Westerveld”, Duin en Kruid-
bergerweg 2-6 te Driehuis. 
Na afloop is er tevens gelegenheid tot condoleren in de ont-
vangkamer aldaar.

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

Laten we het voorjaar proberen…

Violen, Primula’s en bollen

TOT 24 MAART!

  loading....
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BANDENSERVICE

 023-5730962

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

 • Banden (winter/zomer/all-weather)
 • De- en monteren
 • Balanceren
 • Reparaties
 • Accu’s
 • Opslag banden
 • Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…
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… en volgens Cruijff ‘hep elk 
nadeel z’n voordeel’. Zo had ik 
maandag niet in de gaten dat 
het een schrikkeldag was. Voor 
mij was ‘t gewoon 1 maart. Maar 
toen ik snel met de auto in het 
dorp moest parkeren ontdekte 
ik het voordeeltje. Op deze extra 
schrikkeldag was het parkeren 
nog 50 cent voor een uurtje. Op 
1 maart is goedkoop parkeren 
voorbij. 

Eigenlijk raar zo’n extra dag 
1 keer in de 4 jaar. Waar heb-
ben we dat aan te danken? 
Aan paus Gregorius XIII, hij be-
paalde in 1582 dat er voortaan  
97 schrikkeljaren in iedere pe-
riode van 400 jaar zou zijn. En 
dat allemaal vanwege de aarde 
die 365 dagen, 5 uur, 48 minu-
ten en 45,1875 seconden tijd 
nodig heeft om een keer rond 
de zon te draaien. Als we ons 
daar niets van zouden aantrek-
ken, kwamen wij na 4 jaar bijna 
een dag tekort. Oud en nieuw 
zou dan bijvoorbeeld een dag 
te vroeg worden gevierd. En op 
langere termijn zouden ook de 
seizoenen ten opzichte van het 
kalenderjaar gaan verschuiven. 
Snapt u het nog, ik in ieder geval 
niet.

Wie bijgelovig is, wordt niet blij 
van een schrikkeldag. Het is na-
melijk een dag die eigenlijk niet 
bestaat. En omdat deze dag niet 
bestaat, kun je maar beter geen 
nieuwe dingen beginnen of 
oude dingen afmaken. Blijkbaar 
zijn de PvdA en SZ niet bijge-
lovig en stuurden zij op deze 
dag een brief naar het college. 
Zij wilden weten of wethouder 
Challik wél invloed had gehad 
over de samenstelling van de 
toekomstige statushouders. 
Want 18 vrouwen uit Eritrea 
was niet de bedoeling. De VVD 
schaarde zich direct achter de 
nieuwe vragen van de twee 
partijen. Geweldig toch, want na 
het likken van de wonden die zij 
hadden opgelopen bij de strijd 
over de statushouders, was er 
eindelijk weer iets gevonden 
om mee te slaan. Arme Challik, 
zij heeft het zwaar te verduren. 
Voortaan toch maar duidelijker 
zijn in de beantwoording of be-
tere info geven. Zo heeft 
elk voordeel ook nu weer 
een nadeel. En een har-
telijk welkom is nog lang 
niet in ‘t zicht.
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Tevens is gelet op duurzaamheid 
en energiebronnen met onder 
andere ledverlichting. Het resul-
taat mag er zijn met een stijlvolle 
ruimte voor cliënten, medewer-
kers en gasten. 

Feestelijke opening
Na een vertoning van de film ‘De 
weg ernaartoe’ werd de officiële 
her-ingebruikname aangekon-
digd. In zijn welkomstwoord be-
dankte Peter Kühn, voorzitter van 
de Raad van Bestuur, onder meer 
de sponsoren die de verbouwing 
mede mogelijk hebben gemaakt. 
Vervolgens nodigde hij cliënt 
Peter de Jager uit om samen 
met hem de openingsceremonie 

Woningen ontruimd
GRIP 1 houdt in dat er afstem-
ming tussen de verschillende 
disciplines nodig is. Het gevolg 
was dat de rest van het gebouw 
geëvacueerd moest worden en 
omdat daar cliënten van Nieuw 
Unicum wonen, werd er door 
de hulpdiensten groot uitge-
pakt. De brandweer meldde la-
ter: “Omdat er ter plaatse veel 
rookontwikkeling was te zien, 
werd er onderzoek gedaan met 
de warmtebeeldcamera. Omdat 
de brandhaard zich in de spouw-
muur bevond, is er begonnen 
met het verwijderen van een 
deel van de buitenmuur, zodat 
we bij de brandhaard konden ko-

te verrichten. Vanaf de verlichte 
koepel kwam een kistje naar 
beneden gezakt waarin de rode 
startknop verborgen zat. Met een 
druk op de knop en met bege-
leidende muziek kwam met een 
grote knal blauwe en gele con-
fetti naar beneden gedwarreld. 
De opening werd direct overge-
nomen door Wolter Kroes die de 
aanwezigen met zijn bekende 
muziek uit hun dak liet gaan. Een 
spontane polonaise volgde. 

Nieuw Unicum is terecht trots op 
zijn fantastische Brinck en bent u 
nieuwsgierig geworden? Gaat u 
dan gewoon eens langs voor een 
bezoekje.

men en de bluswerkzaamheden 
konden beginnen. De bovenge-
legen woningen moesten korte 
tijd worden ontruimd in verband 
met de rookontwikkeling.”

Getuigen gezocht
Er waren gelukkig geen gewon-
den, maar er was veel schade 
aan het complex. De forensische 
onderzoekers van de politie heb-
ben onderzoek gedaan en ver-
moed wordt dat er sprake is van 
brandstichting. Er zou een man 
gezien zijn die een fles tegen de 
gevel gooide. De politie zoekt 
daarom getuigen van de brand 
en/of van het mogelijk gooien 
van een fles door de man.

Het perceel Q. van Uffordlaan 25

Het vuur kwam uit de spouwmuur

De officiële openingshandeling | Foto: T. Zwenne

Rechter dwingt tot 
afgeven bouwvergunning

Vorige week diende voor de rechtbank in Haarlem de zaak 
over het niet afgeven van een vergunning om een villa te 
bouwen op het perceel Quarles van Uffordlaan 25. De ei-
genaren van het braakliggend stukje grond werden in het 
gelijk gesteld, waardoor de gemeente van de rechter als-
nog een bouwvergunning moet afgeven.

Het was niet voor het eerst dat dit 
dossier voor de rechter kwam. Al 
eerder werd de gemeente op de 
vingers getikt. De rechter draagt 
de gemeenteraad op alsnog de 
bouw van de villa mogelijk te 
maken. Tevens is de gemeente 
veroordeeld tot het betalen van 
de proceskosten ad € 1.960 en 
een schadevergoeding voor de 
eisers van € 3.000.

Het lapje grond aan de Quarles 
van Uffordlaan nummer 25 is al 
jarenlang inzet van een heftige 
strijd tussen de eigenaren van 
de grond en de gemeente. De 
eigenaren zijn ook de huidige 
eigenaren en beheerders van het 
Kostverlorenpark dat daar direct 
aan grenst. Zij willen met de op-
brengst van de verkoop van de te 
bouwen villa het onderhoud van 
het park bekostigen. 

Motiveringsplicht 
In het bestemmingsplan is het 
stukje grond ingetekend als zijn-
de natuur. De gemeente weigert 
echter al jaren mee te werken die 
bestemming te wijzigen. Als dat 
niet omgezet wordt in een woon-
functie, kan er geen vergunning 

afgegeven worden. Aanvankelijk 
was er in 2006 een toezegging 
gedaan maar de raad is tot een 
ander inzicht gekomen. Volgens 
de rechter had dat echter veel be-
ter moeten worden gemotiveerd. 
De rechter had het over een 
’verzwaarde motiveringsplicht’, 
vanwege die eerdere toezeg-
ging. Aan de motiveringsplicht 
heeft de gemeente volgens de 
rechtbank namelijk onvoldoende 
voldaan. Volgens de rechter is de 
bebouwing helemaal niet strijdig 
met de beleidsstukken en hij 
wijst erop dat hij in zijn uitspraak 
de lijn volgt van eerdere uitspra-
ken van zijn collega’s. Dat is mede 
de reden om de gemeente te ver-
oordelen tot de bovengenoemde 
schadevergoeding.

Reactie gemeente
De gemeente reageerde terug-
houdend op de uitspraak van de 
rechter in deze. “De gemeente 
heeft kennis genomen van de 
uitspraak en we beraden ons op 
nadere stappen. Daar is wat tijd 
voor nodig om dat zorgvuldig te 
doen”, aldus de gemeentelijke 
woordvoerder. Wordt wellicht 
vervolgd dus.



BEDRIJVEN
ladder

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

Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

BEDRIJVEN
ladder

Ook adverteren op deze pagina? 

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!

Wij halen ook bruikbare spullen op.
 

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & PlukPippeloentje & Pluk

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

Week 10: ma. 7 t/m ma. 14 maart
Vers gegrilde Kippenbouten................................................

100 gr. Boerenham +
100 gr. Cervelaatworst +
100 gr. Ontbijtspek

................................................
4 stuks 
€ 5,00

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Samen 
€ 3,95

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
3 maart t/m 9 maart

WOEZEL & PIP 
OP ZOEK NAAR DE SLODDERVOS
DO/VRIJ/ZA/ZO OM 11.00 UUR

RACE NAAR DE MAAN  (3D/NL)

DO/VRIJ/ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

ROBINSON CRUSOE (3D/NL)

DO/VRIJ/ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

FAMILIEWEEKEND
DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

LADIES NIGHT:
ROKJESDAG
DO 10 MAART OM 19.30 UUR

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM
THE DANISH GIRL
MET EDDIE REDMAYNE & ALICIA VIKANDER
WO OM 19.30 UUR

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Lekker ontbijten in de zon  
op het verwarmde terras!

Croissant met jam, broodjes  
met beleg, gekookt ei, yoghurt 

met cruesli, verse jus,  
koffie of thee naar keuze

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

023 5740330  Hella Wanders 
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Bewegen volgens het LABAN principe 

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

Yoga met meditatie

Er wordt gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en 
ademtechnieken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. 
Men leert rustiger en evenwichtiger te worden. Voor soepele 
gewrichten, spieren en ontspanning. Yogadocente Alexandra 
Drehmans neemt je mee in de wereld van Yoga. Zij is Yoga.
Maandag 19:00 – 20:15 uur of 20:45 – 22:00 uur  
9 mei t/m 11 juli 
Vrijdag 9:30 – 10:45 uur of 11:00 – 12:15 uur  
13 mei t/m 15 juli

Fotografi e van kijken naar zien

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

Meer plezier met Android Tablet

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

Windows 10 Workshop 

Iedereen met windows 7 of 8 kan deze versie gratis downloaden. 
SeniorWeb legt u de laatste veranderingen uit. Neem uw eigen 
laptop mee of reserveer een laptop. 
Kosten € 22,-
Vrijdag  10:00 – 12:00 25 maart & 1 april

Orde op uw PC 

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

iPad optimaal gebruiken

Tijdens 8 lessen van 2 uur leert u door middel van duidelijke 
uitleg, voorbeelden, oefeningen en tips hoe u de vele 
mogelijkheden van de iPad snel onder de knie krijgt.
Kosten € 110,- incl. handleiding. 
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
13 mei t/m 1 juli   

Bloemschikken Workshop Lente

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

Dansende Dames 

Onder leiding van Let’s Crea bouw je in 3 lessen zelf een 
Dansende Dame op vanuit basismaterialen o.a. gipsverband.  
Kosten € 40
Vrijdag 14:00 – 15:30 uur 15 april t/m 29 april

4

Evenementenagenda

4  Stand Up Jazz - Mulder & Mulder bij Grand 
café XL, aanvang 20.30 uur 

5  De Deik unplugged - Wapen van Zandvoort, 
aanvang 17.00 uur

5  Stijldans avond - Dansschool Dolderman, 
aanvang 20.00 uur

5  Final 4 - Finalerace wintercompetitie, 
Circuit Park Zandvoort

12  De Babbelwagen - “Het Vis lopers pad en een 
rondje dorp”. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

13  Jazz in Zandvoort - met Jaap Stork in theater 
De Krocht, aanvang 14.30 uur

13  Jazz met Enkelspoor - Wapen van Zandvoort, 
aanvang 17.00 uur

16-20 Caféweek - Feestweek bij Laurel & Hardy
19  De 30 van Zandvoort - Wandelevenement
20  Circuit Run - Hardloopevenement

❈ MAART ❂  MAART ❁

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

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

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

(of bel 5732752)

Nicolaasschool zamelt 
toiletartikelen in

De leerlingenraad van de 
Nicolaasschool heeft een in-
zamelactie georganiseerd 
waarbij alle kinderen van de 
school spulletjes konden inle-
veren voor vluchtelingen. Ze 
hadden bedacht dat het wel 
� jn zou zijn als deze mensen 
toiletartikelen zouden krijgen, 
zoals shampoo, deodorant en 
doucheschuim. Elke groep za-
melde een bepaald product in 
en dat was niet tegen doven-
mansoren gezegd. Er is � ink 
gegeven en de dozen zaten 
overvol. Eric Jansen, van de 
noodopvang voor vluchtelin-
gen in Amsterdam, kwam de 
dozen ophalen en zorgt ervoor 
dat de ingezamelde spulletjes 
bij de vluchtelingen terechtko-
men. Een goed initiatief van de 
leerlingen en een succesvolle 
actie! 

Keten ‘gepimpt’
Omdat Gaia v.d. Moolen de 
vijfde Kinderburgemeester in 
Zandvoort is, is haar keten ge-
pimpt! Voor deze gelegenheid 
heeft de gemeente aan Ellen 
Kuijl gevraagd om het ambtske-
ten een beetje op te kleuren. In 
de ambtsketen zijn, net als in de 
echte, de namen en jaartallen 
van de eerdere kinderburge-
meesters gegraveerd. Die van 
Gaia komt er pas in als ze geen 
Kinderburgemeester meer is, 
ook net als in de echte. Tevens 
is er een Zandvoorts element 
toegevoegd: de kleuren geel 
en blauw in de vorm van mooie 
glazen kralen. Uiteraard heb-
ben die kralen de Zandvoortse 
kleuren blauw en geel. Blauw 
voor de blauwe kleur van de 
zee en geel voor de zon en het 
strand. Gaia maakt echt indruk 
met de ‘nieuwe’ keten.

Gaat uw zicht achteruit? 
Ga dan woensdag 16 maart 
naar de Bibliotheek Zandvoort. 
Koninklijke Visio geeft in de 
bibliotheekvestiging aan het 
Louis Davids Carré van 11.00 
tot 13.00 uur gratis informa-
tie en advies bij slechtziend-
heid of blindheid. Tijdens dit 
inloopspreekuur kunt u ook 
allerlei hulpmiddelen op het 
gebied van vergroting en ver-
lichting (bij lezen erg belang-
rijk), mobiliteit, communicatie 
en verzorging uitproberen. 
Meer info: www.visio.org.

Dementie en 
levenseinde 
Het vrijwillig gekozen levens-
einde staat sterk in de be-
langstelling. Vaak wordt de 
vraag gesteld of iemand met 
dementie nog wel zo’n be-
slissing kan nemen. Als die 
wens bestaat, wat kun je dan 
doen? Aan welke voorwaar-
den moet er zijn voldaan? 
Dat is het gespreksthema in 
Alzheimer Café Zandvoort 
dat 2 maart wordt gehouden 
in het gebouw van Pluspunt. 
De Zandvoortse huisarts P. 
Paardekooper licht het onder-
werp toe en beantwoordt vra-
gen. De bijeenkomst is gratis 
en wordt georganiseerd door 
OOK Zandvoort, Flemingstraat 
55. Inloop 19.00 uur, aanvang 
19.30 uur (tot 21.30 uur). Bus 81 
stopt voor de deur. Informatie 
over Belbus en vrijwilligers via 
Pluspunt, tel. 5717373. 
 
Taizéviering 
Op vrijdag 4 maart is in de 
Agathakerk de maandelijkse 
Taizédienst. Het thema voor 
deze dienst is ‘ En hadden wij 
de liefde niet….’ gekozen uit 
Hosea. De liturgie is samenge-
steld rond dit thema met als 
doel om er over na te denken, 
wat Taizéliederen te zingen en 
wellicht in de 5 minten stilte 
over de Woorden na te denken. 
Als je mee wilt zingen dan ben 
je van harte welkom om 19.00 
uur, de dienst begint om 19.30 
uur. Na de dienst om 20.00 uur 
is er de mogelijkheid om onder 
het genot van ko�  e of thee 
nog even na te praten.

Alle uitingen van de Zandvoort Specials zijn herkenbaar aan dit beeldmerk

Big Five van grote evenementen 
heet nu Zandvoort Specials

Zandvoort heeft ook dit jaar weer een aantal grote eve-
nementen in huis. Die werden vorig jaar gepresenteerd 
onder de noemer ‘Big Five’. Die naam is nu veranderd in 
‘Zandvoort Specials’. VVV-directeur Lana Lemmens legt 
uit: “Bij Big Five zit je vast aan vijf evenementen en het 
kan best zijn dat het er een keer zes of zeven zijn. Dan zit 
je met ‘Zandvoort Specials’ niet vast aan die vijf.” In 2016 
zijn gekozen tot Zandvoort Specials: Het weekend van de 
Runner’s World Zandvoort Circuit Run, de Race Dagen Dri-
ven by Max Verstappen, de DTM, het EK Zandsculpturen 
en de Historic Grand Prix.

Het eerste evenement dat on-
der Zandvoort Specials valt 
is het tweedaagse sportfes-
tijn op 19 en 20 maart, dat 
wordt georganiseerd door Le 
Champion en maar liefst vier 
evenementen omvat: op zater-
dag de ‘30 van Zandvoort’ voor 
wandelaars en de strandrace 
Zandvoort-Katwijk-Zandvoort 
voor mountainbikers. Op zon-
dag staat de Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run op het 
programma (de hardloop-
tocht over 12 km) alsmede de 
Omloop van Zandvoort, een 
tocht voor toer- en racefiet-
sers. Al deze sportevenemen-
ten trekken behalve een grote 
groep deelnemers ook veel 
(aanmoedigend) publiek, zodat 
het twee dagen gezellig druk 
belooft te worden in het dorp, 
zeker als het een beetje goed 
weer is.

Begin juni wordt het, zo ver-
wacht circuit-directeur Edwin 
Sibbel, razend druk in Zandvoort 
als Max Verstappen richting cir-
cuit komt voor de ‘Race Dagen 
Driven by Max Verstappen’ op 4 
en 5 juni. Verstappen zal op het 
circuit diverse demonstraties 
geven met zijn nieuwe bolide 
en uitgebreid de tijd nemen om 
handtekeningen uit te delen. 
Vorig jaar zorgde hij voor op-
stoppingen in het centrum toen 
hij zijn gezicht liet zien op het 
Raadhuisplein. En aangezien 
Verstappen door zijn successen 
in de Formule 1 nog populairder 
is geworden, is de verwachting 
dat het op het circuit dit jaar 
nog drukker gaat worden. Of 
Max ook weer in het dorp zelf 
te bewonderen zal zijn, is op dit 
moment nog niet zeker. Vorig 
jaar was Verstappens aanwe-
zigheid onderdeel van Italia 

a Zandvoort. Maar omdat de 
Italiaanse inbreng min of meer 
ondersneeuwde door Max’ aan-
wezigheid, staat dit evenement 
nu voor 3 juli op de racekalen-
der.

Van de vijf grote evenementen 
zijn er nog twee waarbij Circuit 
Park Zandvoort een grote rol 
speelt: de DTM-races op 15, 16 
en 17 juli alsmede de Historic 
Grand Prix. Dit evenement 
wordt voor de vijfde keer in de 
huidige vorm georganiseerd 
en wel op 2, 3 en 4 september. 
De parade van historische race-
wagens zal op zaterdagavond 
weer door het centrum van het 
dorp voeren en is inmiddels 
uitgegroeid tot een enorme pu-
bliekstrekker. “Dat komt vooral 
omdat je de oude wagens van 
heel dichtbij aan je voorbij ziet 
trekken en zelfs aan kan raken. 
De parade is uniek in de hele 
wereld!”, meldt Sibbel trots.

Een Special die ook heel belang-
rijk voor Zandvoort is geworden, 
is het Europees Kampioenschap 
Zandsculpturen, dat duurt van 
30 juli tot en met 5 augustus. 
De kunstwerken worden uitge-
voerd op het Badhuisplein en het 
Kerkplein. De zand sculpturen 
blijven in ieder geval tot en met 
oktober staan, zodat een breed 
publiek hiervan kan genieten. 
Het thema waar de kunstenaars 
dit jaar mee aan de slag gaan is 
al bekend: Amsterdam Beach. 
Zandvoort wordt internationaal 
gepromoot als het strand van 
Amsterdam, wat door Marketing 
Amsterdam als hoofdthema 
wordt gepresenteerd in de 
maand augustus.

Herkenbaar beeldmerk
Zandvoort Specials heeft ook 
een eigen beeldmerk gekre-
gen. Bij elke special zal dit 
nieuwe logo overal in het dorp 
duidelijk zichtbaar zijn op 
vlaggen, banieren, posters en 
advertentie-uitingen. Dit alles 
wordt in goede banen geleid 
door een werkgroep, bestaan-
de uit Circuit Park Zandvoort, 
Holland Casino Zandvoort, VVV 
Zandvoort, Beach Promotion, 
Gemeente Zandvoort, diverse 
ondernemers en enkele evene-
mentenorganisatoren.

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534



6

Woensdag 16 maart Bierproeverij

Donderdag 17 maart Muziekbingo

Vrijdag 18 maart VrijMiBo & 
 Tapasavond

Zaterdag 19 maart Shot Night

Zondag 20 maart Gin & Tonic Sunday

Ga voor meer informatie naar www.cafeweek.nl   
Facebook: Laurel-en-Hardy-Zandvoort
HALTESTRAAT 46 - ZANDVOORT  023-5737046
INFO@LAURELENHARDY.NL

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

Vanaf 5 maart ben je
weer van harte 
welkom Aan Zee!

We serveren nu ook verse 
pasta’s!

Mediterraans eten doe je
natuurlijk Aan Zee

Info: www.aanzee12.nl

Boulevard de Favauge strandafgang 12 Zandvoort, 06 - 31 007 600Ons paviljoen 11 Zandvoort

Weekspecial:

Gamba’s a la 
 geserveerd met salade en friet

 voor € 7,50

Tel: 023-5717580

(vanaf don. 03-03-16 t/m woe. 09-03-16)

Haltestraat 55, Zandvoort - Geopend op dinsdag t/m zaterdag

AVAILABLE AT

MAGIC BOOST

AVAILABLE AT

MAGIC BOOST

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bij ONS AL EEN 
KEUKENHOF  GEVOEL!!
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De Deik tijdens het slotfeest in Het wapen vorig jaar

De kinderburgemeester en de locoburgemeester knippen samen het lint door

Toch nog een nieuwe baas voor Djeno

Druk weekje voor de Kinderburgemeester 

Maart muziekmaand in 
Wapen van Zandvoort

Vrijdagmiddag is Gaia van der Moolen door locoburgemeester Liesbeth Challik als  
Kinderburgemeester geïnstalleerd. De 9-jarige Gaia werd door de VVV Zandvoort uit 
tientallen inzendingen gekozen. Zaterdagochtend verrichtte zij haar eerste officiële 
handeling: het samen met wethouder Liesbeth Challik doorknippen van een lint bij de 
start van de Kids Adventure Week 2016.

Het Wapen van Zandvoort heeft maart uitgeroepen tot 
muziekmaand. Elke zondagmiddag kun je er genieten 
van live muziek, gebracht door verschillende muzikan-
ten. Bovendien is er ook op zaterdagmiddag 19 maart de 
hele middag muziek tijdens het wandelevenement de 30 
van Zandvoort, die op het Gasthuisplein finisht.

Gaia en haar familie, de familie 
Van der Moolen, hebben iets 
met het Zandvoortse raadhuis. 
Zij is namelijk de kleindochter 
van Ab Van der Moolen en zijn 
opa, de betovergrootvader van 
Gaia dus, was locoburgemees-
ter en wethouder in Zandvoort. 
Naar hem is de A.J. Van der 
Moolenstraat  vernoemd. 
Daarnaast was een oom van 
haar opa Ab jarenlang raadslid 
voor de PvdA in de Zandvoortse 
gemeenteraad. Zo valt de appel 

De muziekmaand wordt op zon-
dag 6 maart geopend door De 
Deik, die ‘unplugged’ zal spelen, 
oftewel zonder elektrische onder-
steuning. De Deik was al te gast 
bij het Wapen tijdens het slot-
feest van het 125-jarig bestaan, 
vorig jaar oktober. De band, die 
covers speelt van grote broer De 
Dijk, maakte toen zo veel indruk 

niet ver van de boom.

Gaia zal deze hele week tijdens 
de Kids Adventure Week de 
scepter zwaaien in Zandvoort. 
Ze zal bij een groot aantal ac-
tiviteiten aanwezig zijn. Door 
de presentatoren van het live 
ZFM-programma ‘Goedemorgen 
Zandvoort’ is ze zaterdagoch-
tend geïnterviewd en even la-
ter die zaterdagochtend heeft 
ze het startsein gegeven voor 
het ‘Heldenplein’, een uitstalling 

dat ze nu gevraagd zijn Maart 
Muziekmaand te openen.

Op 13 maart legt het Wapen 
de loper uit voor Enkel Spoor. 
Hierachter schuil gaat de beken-
de Zandvoortse jazzsaxofonist 
Adam Spoor. Met zijn saxofoon, 
en ‘ingeblikt orkest’, zorgt hij 
voor een heerlijke jazzsfeer.

van reddingsvoertuigen van alle 
Zandvoortse hulporganisaties, 
die overigens zeer druk bezocht 
werd. 

De rest van de week en komend 
weekend zal ze nog vaak op-
treden tijdens bepaalde pro-
grammapunten van de Kids 
Adventure Week. En als ze zelf 
ergens zin in heeft om aan deel 
te nemen, doet ze gewoon haar 
ambtsketen af en is ze voor even 
weer Gaia, een leuk meisje van 
9 jaar!

Het weekend van 19 en 20 maart 
is het helemaal bal in het Wapen. 
Op zaterdag pakken Rob en Brigit 
uit met een groot blarenbal. Alle 
wandelaars die meedoen aan de 
‘30 van Zandvoort’ kunnen bij 
het Wapen op speciale terrassen 
bijkomen van de inspanning. Ter 
verhoging van de feeststemming 
is er vanaf 12.00 uur op een groot 
podium van alles te beleven, waar-
onder optredens van Mark Meijer 
en een DJ. Een dag later, na afloop 
van de Circuit Run, die ook langs 
het Wapen loopt, volgt het tradi-
tionele optreden van Papa Luigi & 
Amici. Dat is heel bijzonder, want 
Papa Luigi loopt eerst nog even de 
Circuit Run om daarna muzikaal 
uit te pakken met zijn opzwepen-
de zigeunermuziek.

Op Paaszondag (27 maart) wordt 
de Muziekmaand in het Wapen 
besloten met een optreden 
van Michael Knubbe. Alle zon-
dagse muziekoptredens begin-
nen om 17.00 uur en duren tot 
circa 19.30 uur. Daarna bestaat 
de mogelijkheid om een hapje 
te blijven eten in het restaurant. 
Meer informatie op vindt u op 
Facebook/WapenVanZandvoort.

NL Doet en een wensboom 
bij 10-jarig Pluspunt

Nieuwe baas gevonden  
voor hond Djeno

Zoals elk jaar doet Pluspunt ook dit jaar weer mee aan NL 
DOET en wel op vrijdag 11 maart aanstaande. In het kader 
van 10 jaar Pluspunt, zal vanaf die datum ook een wens-
boom staan in het gebouw van Pluspunt, waar een ieder 
zijn of haar wens kenbaar kan maken.

De veelbesproken hond Djeno heeft na lang zoeken toch 
nog een nieuw baasje gevonden. Deze zelfverzekerde 
maar ook zeer agressieve Akita verbleef jaren in het die-
rentehuis Kennemerland.

Deze wensen dienen in het be-
lang te zijn van Zandvoort en/
of haar inwoners. U kunt ook 
een wens voor een ander doen. 
De wensen dienen realistisch en 
haalbaar te zijn en verbonden 
kunnen worden aan het werk 
dat Pluspunt doet. Een jury zal 
uit alle inzendingen tien wensen 
selecteren die in vervulling ge-
bracht kunnen worden en deze 
aan de directie van Pluspunt 
voorleggen. De directie zal op 
burendag: 24 september 2016 
de 10 gekozen wensen bekend 
maken.

NL Doet
Het wordt binnenkort weer len-
te en dus krijgen we de kriebels 
om naar buiten te gaan en de 
boel eens flink onder handen te 
nemen! Heeft u groene vingers? 
Kom langs en help Pluspunt met 
het planten van een nieuwe 
boom! Deze wordt gedoneerd 
door de gemeente ter ere van 
de Zandvoortse- en Pluspunt 
vrijwilligers. 

Bent u creatief? Kom dan langs 
om te helpen met het beschil-
deren van een gemeente bankje 

Djeno zou geëuthanaseerd 
worden maar door een petitie 
ondertekend door duizenden 
dierenvrienden is dat besluit 
niet doorgegaan. De nieuwe 
baas van Djeno voldoet per-
fect aan het profiel dat door de 
Dierenbescherming was opge-

onder leiding van Mona Meier-
Adegeest. Na het lakken wordt 
deze teruggeplaatst naast  
de ingang van Pluspunt zodat 
alle bezoekers ervan kunnen 
genieten.

Bent u een meer dan opgeruimd 
persoon? Kom dan zeker hel-
pen: gewapend met vuilniszak-
ken, bezems en handschoenen 
gaat het plein bij Pluspunt eens 
goed worden opgeruimd. Want 
een groene en schone buurt is 
een fijne buurt! 

NL Doet bij Pluspunt begint 
vrijdag 11 maart om 13.30 uur 
met koffie en wat lekkers en ver-
volgens gaan de handen uit de 
mouwen. Rond 15.00 uur komt 
wethouder Liesbeth Challik de 
harde werkers aanmoedigen en 
worden er heerlijke internatio-
nale hapjes uitgedeeld. Kom dus 
allemaal op 11 maart aanstaan-
de naar Pluspunt, Flemingstraat 
55 en doe mee!

steld. De persoon die de laatste 
maanden veel met Djeno is bezig 
geweest heeft de overdracht zelf 
begeleid. De nieuwe eigenaar zal 
de eerste tijd contact houden 
met de Dierenbescherming. De 
betrokkenen zijn blij dat Djeno 
een nieuwe kans krijgt.
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OOK  UW  ADVERTENTIE  IN  DEZE  KRANT?
Bel Ronald Arnoldt: 06 - 2125 8459 of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

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

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

2014

Voor het verhaal van mevrouw Gortzak, meer inspirerende verhalen, 
informatie en vacatures: www.amie.nl

U bent op de Open Dag, tussen 14.00 
uur en 16.00 uur van harte welkom in 
één van onze woonzorgcentra:

A.G. Bodaan 
Bramenlaan 2 in Bentveld 
Huis in de Duinen 
H. Heijermansweg 73 in Zandvoort
Meerleven 
Witte de Withlaan 1 in 
Bennebroek

Wilt u graag eens een 
kijkje nemen in de wereld 
van de ouderenzorg?

 “Mijn hart ligt in 
Hongarije”

• Rondleidingen en bezichtiging appartement
• Fietsen op de duo� ets
•  Bewegen in de fysioruimte o.b.v. 

een fysio therapeut 
(in A.G. Bodaan en Huis in de Duinen)

•  Informatie over zorg- en dienstaanbod, 
vacatures, vakantiewerk en 
vrijwilligerswerk

Welkom, Open Dag 
zaterdag 19 maart 2016

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken. In deze periode begin-
nen de paringsrituelen en eind april zijn de nesten klaar voor 
gebruik. Tot het moment dat de eieren uitkomen blijft de over-
last enigszins beperkt. In juni als de eieren zijn uitgekomen en 
in juli tijdens de eerste vlieglessen van de jonge vogels, wordt 
de meeste overlast ervaren. Als bewoner kunt u zelf iets doen 
aan meeuwenoverlast. U vindt hieronder een aantal tips.

• Voer geen meeuwen!
• Maak mogelijke broedplaatsen, zoals op daken, niet 

bereikbaar door het leggen van een net, het spannen 
van draden of plaatsen van pinnen en prikkers. Dit mag 
alleen als er nog geen nest aanwezig is.

• Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen gele vuilnis-
zakken vroegtijdig op straat.

• Meldt de meeuwennesten via meeuwen@zandvoort.nl. 
Met uw melding brengt de gemeente de concentratie-
gebieden van meeuwen in kaart

VOORKOM MEEUWENOVERLAST

Don’t feed
Nicht füttern
Niet voeren

w
w

w
.zandvoort.nl/inw

oner/m
eeuw

en

belastingaangiften / 
fi scale adviezen

Kantoor drs. H.G. Huppelschoten

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort 
Tel 5719396 • Fax 5731191 • harry@huppelschoten.nl

www.huppelschoten.nl
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Wim Gertenbach College (Archieffoto)

Wim Gertenbach College kan 
eindelijk gaan renoveren

De kogel is door de kerk. Dunamare, de overkoepelende organisatie van het Wim  
Gertenbach College, kan haar vestiging in Zandvoort gaan renoveren. Het gebouw, dat 
in 1956 is neergezet, is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige 
tijd. De gemeenteraad stemde tijdens de vergadering van vorige week dinsdag in met 
een collegevoorstel om € 500.000 extra toe te zeggen, bovenop de al toegezegde en in 
de begroting opgenomen 1,3 miljoen.

“Het gebouw van het Wim 
Gertenbach College (WGC) 
komt op basis van wet- en re-
gelgeving, maar ook op basis 
van de daadwerkelijke onder-
houdssituatie en functionaliteit, 
in aanmerking voor algehele 
aanpassing en onderwijskun-
dige vernieuwing, kortweg re-
novatie genoemd. Deze is er 
op gericht de bruikbaarheid 
van het gebouw te vergroten, 
het gebouw aan te passen aan 
de eisen van deze tijd en het 
gebouw binnen de daarvoor 
bestemde rijksvergoeding voor 
de materiële exploitatie in stand 
te kunnen houden”, schrijft het 
college richting de raad.

Middelbaar onderwijs  
gered
“Aan de ene kant heeft renovatie 
raakvlakken met vervangende 

nieuwbouw en daarvoor kan 
een beroep worden gedaan op 
de gemeente. Aan de andere 
kant omvat renovatie een aan-
tal onderhoudselementen en 
daarvoor is het schoolbestuur 
verantwoordelijk. Het is lastig 
de precieze scheidslijn aan te 
brengen tussen de gemeente-
lijke verantwoordelijkheid en 
die van het schoolbestuur. De 
wetgever heeft er daarom voor 
gekozen dit niet formeel te re-
gelen maar gaat er van uit dat 
gemeente en schoolbestuur 
tot goede afspraken kunnen 
komen in het geval renovatie 
aan de orde is”, sluit het college 
af. En die overeenkomst om tot 
deze ingrijpende renovatie te 
komen is gemaakt. De toekomst 
van het middelbaar onderwijs in 
Zandvoort is daarmee voor de 
komende jaren gered!

Historisch besluit
“We zijn blij dat het voorstel er 
eindelijk ligt. We hebben wel wat 
op- en aanmerkingen. Vooral ge-
zien de tijd en dit voorstel zijn 
wij uitermate blij als dit voorstel 
wordt aangenomen want dan 
weten we dat middelbaar onder-
wijs voor Zandvoort voor de toe-
komst gewaarborgd is. Het Wim 
Gertenbach College staat in de 
omgeving zeer goed aangeschre-
ven en veel jongeren komen zelfs 
naar Zandvoort toe om hier naar 
school te gaan. Ik vind dit een 
historisch besluit. Het is goed dat 
dit gebeurt en goed dat het Wim 
Gertenbach College hier blijft”, zei 
Gert Toonen (PvdA) die daarmee 
een voorschot nam op de stem-
ming en een spreekbuis was voor 
velen. Het voorstel werd unaniem 
aanvaart, het Wim Gertenbach 
College kan gaan renoveren!

Caféweek bij Laurel & Hardy

Oppositie vraagt om
extra raadsvergadering

Nog even en dan is het zover. Woensdag 16 maart gaat 
Caféweek 2016 van start bij café Laurel & Hardy. Eige
naar Ron Brouwer en zijn medewerkers zijn er klaar voor  
en hebben een uitgebreid en interessant programma  
samengesteld.

Komende donderdag 3 maart wordt een extra raads
vergadering gehouden. Deze is op verzoek van de  
fracties van SZ, VVD, GBZ en PvdA, naar aanleiding van 
de beantwoording van vragen over de huisvesting van  
statushouders in het Spalier. 

Tijdens de landelijke Caféweek is 
een cafébezoek nog leuker dan 
anders want de deelnemenede 
bedrijven hebben voor de hele 
week leuke dingen bedacht. Zo 
staan in Zandvoort bij Laurel & 
Hardy de volgende activiteiten 
op het programma:

Woensdag 16 maart een exclu-
sieve bierproeverij vol smaak en 
kennis voor de bierliefhebbers. 
Inclusief passende culinaire 
hapjes bedraagt de deelname 

Volgens de bovengenoemde 
fracties heeft het college de raad 
herhaaldelijk niet adequaat en 
onjuist geïnformeerd en de raad 
daardoor informatie onthouden. 
Astrid van der Veld heeft, als 
plaatsvervangend voorzitter bij 
afwezigheid van burgemeester 
Niek Meijer, daarin toegestemd.

Het college zou inzicht hebben 
gehad in de samenstelling van 
de groep statushouders die 
door het COA zijn geselecteerd 
om naar Zandvoort te komen. 
Buitengewoon raadslid voor 
SZ, Sanne Kol heeft dit tijdens 
een samenkomst met beoogde 
vrijwilligers voor de opvang ver-
nomen en heeft het aangekaart. 
Het college heeft steeds ontkend 
iets te weten over de samenstel-

€ 19,50. Donderdag 17 maart 
wordt een avondvullende 
muziekbingo georganiseerd. 
Deelnemers krijgen een bin-
gokaart met daarop een aantal  
titels & artiesten. Zodra zij het 
liedje voorbij horen komen tij-
dens de avond, strepen ze deze 
van de bingokaart af. Er zijn 
mooie prijzen te winnen en toch 
is de deelname gratis.

Vrijdag 18 maart wordt het smul-
len tijdens de VrijMiBo (vrijdag-

ling en heeft dat de raad mee-
gedeeld. Deze desinformatie kan 
het college, mocht dat inderdaad 
waar zijn, danig op gaan breken. 
Een collegecrisis is zelfs moge-
lijk want het achterhouden van 
informatie, geen informatie of 
verkeerde informatie verstrek-
ken wordt in de politiek als een 
doodzonde beschouwd. Het kan 
de kop kosten van de betrokken 
bestuurder of bestuurders. De 
partijen eisen nu volledige open-
heid van het college en hebben 
om deze extra raadsvergadering 
gevraagd.

De vergadering wordt belegd 
in de raadszaal van het raad-
huis. Aanvang 20.00 uur en de 
entree is via het bordes op het 
Raadhuisplein.

middagborrel) & Tapasavond. 
Een sfeervolle avond met sma-
kelijke hapjes. Het tapasbuffet 
kost slechts € 12,50 p.p. Op za-
terdag 19 maart staan de ‘shotjes’ 
in de schijnwerpers, waarbij het 
bekende ritueel voor de gezellig-
heid zorgt. Het begin om 22.00 
uur. De speciale prijs is € 2 per 
shotje en de minimum leeftijd 
voor deelname is 18 jaar.

Als spetterende afsluiting van de 
Caféweek staat zondag 20 maart 
de hit van het jaar; de gin tonic 
centraal. Deze avond worden 
speciale gamba- en mosselge-
rechten geserveerd. De gin to-
nic-avond is vanaf 17.00 uur en 
de minimum leeftijd is eveneens 
18 jaar. 

De opvallend groen gespoten Flixbus

Met Duitse Flixbus naar 
Zandvoort

Een Duitse firma gaat vanaf deze zomer bussen laten  
rijden vanuit Duitsland naar Zandvoort en vice versa.  
De provincie NoordHolland heeft aan MeinFernbus 
GmbH/Flixbus een ontheffing verleend voor het rijden 
van langeafstand openbaar vervoer per bus van Zand
voort via Haarlem, Amsterdam, Eindhoven, Roermond 
naar de grens en vice versa.

Flixbus begon eind vorig jaar 
in Nederland met het aanbie-
den van lijndiensten op lange 
afstandstrajecten. Daarmee wil 
het de concurrentie aangaan 
met andere busvervoerders 
en een alternatief bieden voor 
de trein. Flixbus biedt volgens  
eigen zeggen ‘de beste services 
tegen de beste prijs’. Zo zijn de 
bussen voorzien van WiFi,  
stopcontacten en comforta bele 
stoelen en kunnen reizigers  

tot kort voor vertrek omboe-
ken. 

De betrokken gemeenten, 
waaronder Zandvoort, alsook 
Connexxion hebben aangege-
ven geen bezwaar te hebben 
tegen de ontheffing. Flixbus 
kan hierdoor voor de zomer 
starten met de extra busdienst 
van Zandvoort naar Roermond. 
Vanuit daar rijden de bussen 
verder Duitsland in.



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 

€ 10,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE

• Maïskip € 3,95 500 gr.

• Kip roerbak € 5,90 500 gr.

• Borrelboutjes € 5,90 per kilo

Poelier 
Hans Ruardy

Uw specialist in wild en gevogelte 

O.a. vers verkrijgbaar:

Iedere woensdag op de weekmarkt 

10

JK Polyesters sinds 1980
Alles op het gebied 

van kunststo� en
Voor reparaties van 

boten, caravans enz. 
Ook voor advies

Tevens cursussen 
Werken met polyester

Bel voor info 06-28558088
....................................................

Aangeboden: 
huishoudelijke hulp 

voor bij u thuis. 
06-46226292

....................................................
Te koop:
Garage 

Mezgerstraat
Tel. 5714718

....................................................
Per direct te huur: 

tuinkamer met eigen 
opgang, keuken, tv, 

mbox, wi� . Badkamer 
naast de kamer. 

Incl. schoonmaak en 
bedlinnen. Roken o.k. 
Mog. om te wassen. 
Prijs per week €150 

incl. Tel. 06-50426295
....................................................

Hulp nodig met 
uw computer?

PC/laptop/tablet
Advies, storing verhelpen 

of training aan huis. 
Bel 06-22802320

....................................................
Gespecialiseerd in

Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen

Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754

Stuc 4 all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

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

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op 
www.amsterdamaanzee.

amsterdam en blijf 
op de hoogte

....................................................
023 schilderwerken

Mob: 06-23452946
Voor al uw

binnen en buiten
schilderwerk.

www.023schilderwerken.
wordpress.com

....................................................
Klussen-

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

Schilder- en aan-
nemersbedrijf

Voor alle bouw- en 
renovatie in en 
rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor 

schoonmaakwerk 
bij u thuis.

Tel. 06-44875212
....................................................

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

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

schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.
Tevens reparatie 

straatwerk.
023-5353591 of

06-22209568
....................................................

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

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

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

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

Trade Ard 
Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl

Lieve, rustige, geduldige, 
50 jarige, Nederlandse 

vrouw kan hele dagen en 
meerdere dagen achter 

elkaar, voor u zorgen. 
Net wat nodig is. Bel voor 

meer informatie naar 
She Cares in Zandvoort: 

06-40711684 of kijk 
op www.facebook.

com/shecares
....................................................

Tijdelijke woonruimte 
te huur gezocht

Vrouw alleen, 60-er, zeer 
rustig en verzorgend met 

referenties, zoekt voor 
tijdelijke overbrugging 

t/m ca 6 maanden, 
liefst gemeubileerde 

woonruimte.
Kan eventueel dieren 

en tuin verzorgen.
email: 

anushaschol5@gmail.com
....................................................

Clown Onkie show 
en ballonvouwen. Nu 

maar € 90,-. 
Info: www.clownonkie.nl, 

tel. 06-41045031
....................................................

Verhuren? 
Wij verzorgen:

de reserveringen, in- en 
uitcheck, schoonmaak, 

plaatsen en foto’s op 
internet, reinigen 

wasgoed, interieuradvies, 
schilder- en onderhouds-

werkzaamheden. 
Meer info: 

Beautyfull Home Rentals
06-43004411 

ubos@planet.nl 

Zandkorrels

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

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

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

Zandkorrels invulbon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

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

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00

Super-de-luxe
zonnebank bij

SmitS Health & Wellness
20 minuten voor € 10,-

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

Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur

Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur

Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

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

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

Voor een pedicure
behandeling 
waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die 

gespecialiseerd
is in het verwijderen

van pijnlijke
likdoorns, 
eeltpitten

en/of ingegroeide nagels
gaat u naar

Pedicure Carla.
Tevens Reiki 

behandelingen,
pijnverlichtende 

massagebank
en mental coach 

gesprekken.
Pro-voet lid.18 
jaar ervaring.

Tel. 06-46098919.
www. 

pedicurezandvoort.nl
....................................................

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
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Er zijn mensen die je blij maken 
en energie geven. Door wie je 
zo’n klein glimlachje rondom je 
mond voelt opkomen als die-
gene spreekt, zonder vlinders 
in je buik. Je krijgt een goed 
gevoel, ontroering en een ge-
voel van lichte sulligheid in 
combinatie met bewondering 
voor wijsheid. Een natuurlijk 
aangeboren wijsheid lijkt het. 
Waar hart en ziel in liggen. Zo 
iemand waarbij je het jammer 
vindt dat ze stoppen met pra-
ten. Gedragsbioloog Jan van 
Hooff (primatoloog) is er daar 
één van. Vooral als de beste man 
met voorbeelden komt. 

Want in hoeverre lijken de ge-
dragingen van een dier op de 
gedragingen van een mens (of 
andersom)? Voelen ze dezelfde 
emoties? Kennen ze dezelfde 
vaardigheden? Hebben ze een 
zelfde drang om te bescher-
men? Bij het woord dierenbe-
scherming denk ik als eerste 
natuurlijk aan een dierenop-
vang. Maar dierenbescherming 
is ook; dieren die beschermen. 
Zoals de griffioenen die bijna bij 
iedere ingang van een belang-
rijke pagode of tempel in Azië 
staan, als beschermheilige in 
meerdere hoedanigheden. Of 
zoals Zeus & Apollo, de geliefde 
(voor Higgins dan), hoog op-
geleide, en uitzonderlijk loyale 
Dobermann Pinscher waakhon-
den in de voormalige Magnum 
P.I. tv-serie. Dieren ter bescher-
ming van de mens. De één als 
fabeldier, als mythisch wezen, 
maar waarin men een rotsvast, 
eerbiedig geloof heeft. De ander 
als komisch element in een serie. 

Maar nu er onlangs twee le-
vensgrote ‘jumbo’ krokodillen, 
bij toeval bij een onderzoek 
naar drugshandel in een pand 
in Amsterdam zijn aangetroffen 
die als bewakers dienden voor 
‘fout’ geld, worden de gren-
zen toch enigszins bereikt. Ik 
luisterde en leek, hoe ernstig , 
amper verrast. In de wondere 
wereld van criminaliteit moet 
klaarblijkelijk ook geïnnoveerd 
blijven worden. Indiana Jones-
achtige taferelen lijken coole 
ideeën voor de echte we-
reld te zijn. Misschien wil 
Jan de gedragingen van 
de ‘homo sapiens’ ook ‘ns 
nader onderzoeken…. 

Column

Dierenbescherming
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Druk in het Juttertje

Björn en Finn van de ONS tonen trots hun kunstwerken | Foto: Rob Bossink

Emotievol optreden van Daisy Cotteia

Rockabilly ‘Jazz en meer’

Ondernemers in het centrum: let op!

Fado zat vol emotie 
“Als je je ogen sluit, is het net of je de beroemde groep 
Stray Cats hoort”, was het bijzondere commentaar van 
een toeschouwer tijdens het optreden van de Haarlemse 
formatie JzzzzzP in strandpaviljoen Thalassa afgelopen 
zondag. En dat is een groot compliment!

De kinderkunstenaars die dit jaar aan de Kinderkunstlijn hebben deelgenomen, zullen 
hun schilderijen gaan tentoonstellen en hebben ruimte nodig om dat te doen. Onderne-
mers in het centrum worden wederom gevraagd om hun etalage beschikbaar te stellen 
voor deze kunstwerken. Het is de grootste expositieruimte van Zandvoort en misschien 
wel van de hele provincie.

Zondag trad de Nederlandse fado-zangeres Daisy Correia  
op in theater De Krocht. De aankondiging had veel lief-
hebbers naar het theater getrokken en niet alleen uit 
Zandvoort. Ook liefhebbers van elders wisten de weg 
prima te vinden en het leverde een zo goed als volle zaal 
voor haar op.

door Joop van Nes jr.

Het was inderdaad een com-
pliment want de ‘rockabilly’-
speelstijl van JzzzzzP doet sterk 
denken aan de New Yorkse 
band uit het begin van de jaren 
80. De term ‘rockabilly’ is een 
samentrekking van de muziek-
stijlen ‘rock ’n roll’ en ‘hillbilly’ en 
werd voor het eerst in de me-
dia gebruikt in een Billboard-
bespreking van de Ruckus  
Tyler-plaat ‘Rock Town Rock’ in 
1956. Een van de beroemdste 
vertolkers van deze stijl was  
Elvis Presley.

Afgelopen zondag stond JzzzzzP 
volop in de schijnwerpers met 

De leerlingen van de groepen 8 
van de Zandvoortse basisscho-
len hebben ook dit jaar weer 
theorieles op school gehad en 
zijn daarna gaan schilderen op 
de zolder van het Zandvoorts 

door Joop van Nes jr.

Dat fado emotievolle muziek is 
bleek al snel. Correia vertelde 
het levensverhaal van de grote 
Portugese fadozangeres Amália 
Rodrigues, waar zij een groot fan 
van is. Rodrigues kwam uit een 
straatarm gezin en die armoede 
heeft ze later prachtig op muziek 
kunnen zetten. Het verhaal gaf 
aan de hand van door haar ge-
schreven fado’s een beeld van het 
leven en welzijn van de beroemde 
zangeres. Daisy Correia voelde de 
emoties en liet die duidelijk door 
haar optreden aan haar publiek 
merken. Zo stond ze zeker niet als 

lekkere, goed in het gehoor lig-
gende muziek. In 2007 kreeg 
deze vijfmanformatie de eer 
om met een van hun groot-
ste helden, de legendarische 
Amerikaan Big Jay McNeely, door 
Nederland te toeren. Dit bleek 
een groot succes, want hij kwam 
terug voor een tweede tour met 
JzzzzzP.

De roem van deze geweldige 
band was hen al vooruitgegaan 
want het was zeer druk en erg 
gezellig in de kleine ruimte van 
café Het Juttertje in het strand-
paviljoen. De liefhebbers werden 
onthaald op een concert dat 
klonk als een klok. En ze genoten 
ervan met volle teugen! 

Museum. Het thema dit jaar is 
‘Oud Zandvoort’, geënt op het 
feit dat het Genootschap Oud 
Zandvoort vorig jaar het 25- 
jarige jubileum vierde met een 
gedichtenwedstrijd voor de 

een ‘zoutzak’ haar optreden tot 
een goed einde te brengen. Nee, 
door middel van mimiek, hand-
gebaren en danspassen zorgde zij 
voor een mooie ambiance. 

En dan haar stem! Wat zuiver, 
wat krachtig en opnieuw: wat 
een emotie kwam daarin naar 
voren. Het publiek, klaarblijkelijk 
kenners, smulde ervan. “Je ver-
staat er geen woord van maar 
dat is ook helemaal niet nodig. 
Ik geniet hier met volle teugen 
van”, verzekerde iemand mij. Een 
prachtig concert dat eigenlijk 
veel te kort duurde, want men 
lustte er wel pap van!

groepen 7. Er zijn kunstwerken 
over bijvoorbeeld hun dromen 
over de winkels in het centrum, 
de Watertoren en de ‘Schuur 
van Dorsman’. Dat allemaal ver-
mengd met kinderfantasie. Bijna 

alle scholen zijn al bezig geweest 
en de voorlopige resultaten zien 
er zeer fraai uit.

Het plan is om opnieuw de 
kunstwerken te exposeren en 
dan het liefst in veel etalages in 
het dorp. Het is de bedoeling dat 
op 1 april om 14.00 uur, en dat is 
absoluut geen grap, wethouder 
van Cultuur Gert-Jan Bluijs en de 
voorzitter van Genootschap Oud 
Zandvoort Paul Olieslagers deze 
expositie in theater De Krocht 
openen. 

Zijn er ondernemers die (weer) 
willen meedoen? Kunstenares 
Marianne Rebel komt sowieso 
bij de bedrijven langs die de 
vorige keren ook hebben mee-
gedaan, maar is uiteraard graag 
bereid om nieuwe deelnemers 
te verwelkomen. Heeft u nog 
niet/nooit meegedaan en wilt u 
uw etalage beschikbaar stellen, 
neemt u dan even contact op 
met haar. Ook als u onverhoopt 
niet meer mee wilt doen, dan 
kunt u dat haar laten weten. In 
beide gevallen kunt bellen naar 
tel 023-5720063.



Het Huurders Platform Zandvoort is een lokale afdeling vallend onder 
huurders vereniging Arcade. Zij vertegenwoordigt de belangen van 
de huurders van de Key in Zandvoort. Zij ondersteunt waar mogelijk de 
bewoners commissies in Zandvoort. Het HPZ is gesprekspartner voor 
de Key en de Gemeente bij het maken van Prestatieafspraken. 
Het HPZ overlegt minimaal 4 keer per jaar met de regiomanager van de 
Key in Zandvoort

Algemeen lid met technische achtergrond:
Wat verwachten wij:
• Belangstelling voor huurderszaken en huurder van de Key in 
 Zandvoort
• Teamspeler
• Meedenker en meewerker
• Ervaring in werken met Word, Excel en email
• MBO werk en denkniveau met technische achtergrond
• Benodigde tijd gemiddeld 15 uur per maand

Algemeen lid die indien bij afwezigheid secretaris en/of 
penningmeester kan vervangen
Wat verwachten wij:
• Belangstelling voor huurderszaken en huurder van de Key in 
 Zandvoort
• Teamspeler
• Meedenker en meewerker
• Ervaring in werken met Word, Excel en email
• MBO werk en denkniveau ervaring in het maken van notulen.
• Benodigde tijd gemiddeld 15 uur per maand

Voorzitter 
De huidige voorzitter zal op advies van haar arts de functie neerleg-
gen en is tot 1 september beschikbaar om de nieuwe kandidaat in te 
werken. De voorzitter is lid van het Algemeen Bestuur van Arcade en 
woont 1 keer per maand de AB vergadering in Diemen bij. Vergadert 
1 maal per maand met de leden van het HPZ. Overlegt minimaal 
1 maal per kwartaal met de regiomanager van de Key. De voorzitter is 
de vertegenwoordiger van het HPZ bij het bestuurlijk overleg met de 
Gemeente Zandvoort en is de partner bij de prestatieafspraken.

Wat verwachten wij:
• Grote belangstelling voor huurderszaken
• Huurder van de Key in Zandvoort
• Teamspeler
• Leiderschap
• HBO werk en denk niveau
• Op verschillende niveaus kunnen praten overleggen en meedenken
• Benodigde tijd zeer wisselend. Gemiddeld 30 uur per maand. Er zijn 
 maanden waarin het meer is

Verdere achtergrond
Het HPZ is een nog jonge organisatie met enthousiaste leden. 
De nieuwe woningwet stelt andere eisen aan de organisatie. 
De organisatie zal zich nog verder ontwikkelen.

Uw reacties kunt u tot 15 maart mailen naar 
secretariaathpz@gmail.com
Vragen kunt u stellen aan de huidige voorzitter 
Dini vd Wer� -vd Mije telefoon 0617004493 of 
per mail vlinmije@casema.nl

Vergoeding
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding per maand. Voor de voorzitter, 
die tevens lid is van het AB van Arcade geldt dit ook. Op dit moment 
wordt er i.v.m. verdere professionalisering van huurders vereniging 
Arcade een ander beloningsysteem ontwikkelt. De vergoeding van de 
voorzitter gaat hieronder vallen.

Het Huurders 
Platform 
Zandvoort 
vraagt 
vrijwilligers

Z o l a n g  d e  v o o r r a a d  s t r e k t .  O P  =  O P .  P r i j s w i j z i g i n g e n ,   k l e u r -  e n  
m o d e l a f w i j k i n g e n  e n  d r u k f o u t e n  v o o r b e h o u d e n .  A l l e e n  v o o r  p a r t i c u l i e r  g e b r u i k .   
To p s h e l f   b e h o u d t  z i c h  h e t  r e c h t  v o o r  o m  v e r v a n g e n d e  a r t i k e l e n  a a n  t e  b i e d e n .

CRUQUIUS   BEUNINGEN   
LEERDAM   ROTTERDAM   UTRECHT

WINTERSALES
30 TOT 70% 

KORTING OP
SKI'S, BOARDS,

SKI & SNOWBOARDSCHOENEN
COLLECTIE '15

5     2
FINALESALE!

5  H A L E N  =  2  B E TA L E N
O P  A F G E P R I J S D E  A R T I K E L E N ! ! *

CA S UA L  W I N T E R C O L L E C T I E S  2 0 1 5
K L E D I N G ,  S C H O E N E N  &  AC C E S S O I R E S

D S / H R / K I D S

* D E  A K T I E  I S  N I E T  G E L D I G  I N  O N Z E  W E B S H O P, 
 VO O R WA A R D E N  Z I E  O N Z E  S I T E  O F  I N  O N Z E  STO R E S

CASUAL SCHOENEN

o . a .  A D I D A S  O R I G I N A L S  •  A I G L E  •  A I R F O R C E
A R R O W  •  B E N C H  •  B J Ö R N  B O R G  •  B R U N OT T I 

E D C  E S P R I T  •  FA L C O N  •  F U N K Y  B U D D H A
G A A S T R A  •  G A N T  •  H U G O  B O S S  G R E E N

H U G O  B O S S  O R A N G E  •  I C E P E A K  •  L A C O S T E
L U H TA  •  M C  G R E G O R  •  M E T  J E A N S  •  M O S H I K I
M U C H A C H O M A L O  •  N O  E X C E S S  •  P E P E  J E A N S
R E T O U R  J E A N S  • S I LV I A N  H E A C H  • S U P E R D R Y

o . a .  A D I D A S  O R I G I N A L S  •  B J Ö R N  B O R G
B R I T I S H  K N I G H T S  •  D R U N K N M U N K Y  •  E S P R I T
GAASTRA • G-STAR • HUGO BOSS GREEN • LACOSTE

N I K E  •  N O  E X C E S S  •  P U M A  •  S K E C H E R S
T E D  B A K E R  •  T O M M Y  H I L F I G E R

CASUAL 
KLEDING
& ACCESSOIRES

ZO 6/3
ALLE FILIALEN
OPEN M.U.V.
LEERDAM & 

R'DAM
G E L D I G  T / M  ZO N DAG  6  M A A R T



SALE 70%
Agréable - Haltestraat 37 - Tel. 06 534 681 92
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van 
brieven te weigeren.

Helderziende

Ik geloof dat ik helderziende ben. Waarom ik dat geloof, zult U denken? Nou, toen kort geleden de rijrich-
ting op de Grote krocht werd omgedraaid, zei een “stemmetje” in mij, dat het wel voor korte duur zou zijn. 
En zie, mijn “stemmetje” kreeg gelijk. 

Hoe is het gezegde ook alweer? “Regeren is vooruitzien”. De gemeente moet toch geweten hebben dat 
er nog werkzaamheden gedaan moesten worden rond de Louis Davidsstraat? Had een hoop onnodig 
verspilde belastingcenten gescheeld.

Ook de feestverlichting werd vandaag na ruim 2 maanden weer weggehaald. Van mij mag dat wel jaar-
rond blijven hangen. Staat heel feestelijk, ook in het zomerseizoen.

Dan de ± 20 palmbomen die tot september aan de boulevard geplaatst gaan worden. Ik weet dat de aarde 
opwarmt, maar om nou te zeggen dat Zandvoort een subtropisch klimaat gaat krijgen waar palmbomen 
thuis horen, nee, dat is ook weer wat overdreven. Palmbomen horen in warme landen thuis en niet hier.

De Gemeente Zandvoort is aan de ene kant veel aan het bezuinigen, maar aan de andere kant vliegen 
kruiwagens vol naar verkeerde, of verkeerd geplande objecten. Zonde!!

mw. P. Janssen uit Zandvoort

Reisverslag - Deel 2 - door Mandy Schoorl

De Myanmarese keuken is, net als de bevolking, een mix 
van verschillende achtergronden, wat onder meer bestaat 
uit Thaise, Indiase en Chinese invloeden. Een behoorlijk 
smerige gewoonte is het kauwen van betelnoot (soort 
pruimtabak), wat een licht verdovende werking heeft. 
Tanden worden er roodzwart van en als het speeksel uit-
gespuugd wordt dan kletst er een rode klodder op straat, 
alsof er overal bloedspetters liggen. En alles wat rijdt, rent 
en loopt blijft indrukwekkend, van trispaw’s (driewieler 
met zijbak) tot waterbu� els langs de waterkant.

Zo’n beetje iedereen draagt 
wollen mutsen en winterjas-
sen, trouwens niet alleen op 
straat. De met goud behan-
gen Shwedagon Pagode in 
‘Tuinstad van het Oosten’ 
Yangon, tot vers gevangen vis 
op een plastic kleedje op straat 
in grauwig Mandalay. We eten 
Shan-noodles in een bergdorp 
langs de rivier. En � etsen door 
de betoverende tempelval-
lei Bagan, om de schoonheid 
aan 3000 tempels, stoepa’s 
en kloosters te bewonderen, 
evenals de prachtige ruïnes in 
Mrauk U. Het land waar men-

sen weinig hebben, doch waar 
de mobiele telefoon amper ont-
breekt. Het land van samen, van 
met elkaar, dat geen zichtbare 
armoede kent.

Het was genieten... maar ook 
afzien op zijn tijd. Het romanti-
sche karakter van het lied ‘Road 
to Mandalay’, kreeg een iets an-
dere invulling, kotsend hangend 
uit het raam tijdens de vijf uur 
durende beweeglijke treinreis, 
waarbij mijn ingewanden zo-
danig waren toegetakeld dat 
ik drie dagen niet heb kunnen 
eten... Het spectaculaire uit-

zicht daarentegen over de op 
één na hoogste Gokteik brug 
ter wereld was uitzinnig. Het 
� jnstof die overal rondhangt, 
de droogte die gruis en stof 
alsnog doet verplaatsen en 
zelfs groene bladeren veran-
dert in zandkleurige massa’s. 
Het doet je longen niet altijd 
goed, terwijl mondkapjes nog 
amper te detecteren zijn. En 
de extreme temperatuurver-
schillen op eenzelfde dag in 
het berggebied elke ochtend. 
Waar we ‘s ochtends met een 
winterse temperatuur van 
6 graden op stonden, was 
het tegen tienen alweer ruim 
25 graden warmer. Als reptie-
len pasten we ons aan. 

Het land van mooie symbo-
lische betekenissen. En van 
nobele ‘novitiation ceremony’ 
(viering dat een jongeman 90 
dagen het klooster ingaat, voor 
de leer over Boeddha) tot spi-
rituele vlaktes in Sagaing waar 
de best bewaard gebleven ko-
ningssteden huizen. Het ge-
toeter dat alleen wil aangeven 
dat je er aan komt. Het landen 
van een vliegtuig in Lashio op 
een airstrip, ko� ers en tassen 
op te halen bij het zandpad 
ernaast. Hoe anders kan een 
leven zijn. Zoals onze reisgids 
vertelt: de meeste bezoekers 
keren na hun reis terug met 
een diepe bewondering voor 
een volk dat onder moeilijke 
omstandigheden zijn waardig-
heid weet te behouden. En zo 
is het maar net… het pareltje 
van Azië leeft in ons voort.

Betelnoot

De betoverende tempelvallei Bagan

Max 6o 4-5o 6o 6o

Min 3o 2o 2o 3o

Zon 45% 25% 30% 35%

Neerslag 80% 90% 40% 20%

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

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Guur maartweer 
met kans op sneeuwvlokken

Met maart op de kalender neemt direct het gure weer-
beeld dat deze maand vaak zo kenmerkt, toe. Na een 
reeks fraaie zonnige dagen met koude februarinach-
ten, tapt maart duidelijk uit een ander vaatje.

Hoge barometerstanden 
boven de Atlantiek richting 
IJsland in combinatie met la-
gedrukgebieden richting het 
Noordzeegebied, geven voor-
lopig een koude stroming 
in de Benelux met kans op 
sneeuw. Veel kou zit ingevan-
gen in deze lagedrukgebieden 
in onze omgeving. Ofschoon 
de wind veelal aanlandig zal 
zijn, is het hogerop in de at-
mosfeer zo koud dat de neer-
slag regelmatig een winters 
karakter kan hebben in Zuid-
Kennemerland. Buien met stof-
hagel en natte sneeuw zijn dat 
dus onder andere. Mocht het 
even � ink doorsneeuwen kan 
er plaatselijk sneeuw blijven 
liggen. Overdag zijn de tem-
peraturen aan de lage kant. In 
buien maar 2-3 graden en met 
zon tot 7-8.   

Vooral op de vrijdag kan er 
neerslag van betekenis vallen 
in Zandvoort als een buien-
cluster passeert. Gedurende de 
nachtperioden kan het tijdens 
opklaringen afkoelen tot rond 
het vriespunt. De kans op ver-
raderlijke gladheid op de stoep 
of het � etspad blijft dan ook 
aanwezig tot begin volgende 

week. Vooral aan de buitenzij-
de van de bebouwde kom rich-
ting de open velden koelt het 
‘t snelst af. Weinig zon zien we 
de rest van deze week, maar als 
het even opklaart is de lucht 
intens blauw. We zitten wel in 
van origine hele schone lucht 
met buiten de buien om tot 
wel 60-70 kilometer zicht. 

Op middellange termijn lijkt 
het maartweer iets stabieler 
te worden, zo richting eind 
volgende week. Een uitloper 
van het Azorenhoog komt 
dan dichterbij en zal de neer-
slagimpulsen onderdrukken. 
Een overgang naar fraai len-
teweer met enkele dagen een 
zwoele zuider erbij zie ik nog 
niet. Rond half maart zien we 
vaak dat het kortstondig mild 
weer kan zijn met maxima tot 
17-18 graden. Zeer langdurige 
warmte in maart is uiterst zeld-
zaam, in april en mei is de kans 
daarop wat groter. 

De maandprognose voor 
maart is nog te beluisteren via 
de weerprimeurlijn: 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht



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
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De huidige windmolens te zien vanaf het Zandvoortse strand

Gemeenten teleurgesteld in nieuwe,  
regionale analyse effecten windturbines 

De kustgemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Zand-
voort, Bergen en Castricum zijn teleurgesteld in de nieuwe 
analyse van het kabinet over de effecten die de geplande 
windturbines hebben op toerisme en werkgelegenheid in 
de regio. Dit laten zij weten in een reactie op het verschij-
nen van een analyse die is opgesteld in opdracht van mi-
nister Kamp van Economische Zaken.

Kamp heeft een ‘Maat schap
pelijke Kosten Baten Analyse’ 
(MKBA) laten uitvoeren naar 
de effecten van het plaatsen 
van windturbines dicht op de 
Hollandse kust. Hierbij is vol
gens de kustgemeenten echter 
uitgegaan van onjuiste en verou
derde aannames. Stichting Vrije 
Horizon laat aanvullend onder
zoek uit voeren naar de meerkos
ten van het plaatsen van wind
turbines op locatie IJmuidenVer.

De kustgemeenten vinden dat 
IJmuidenVer op termijn een 
duurzamere keuze is. Het park 
heeft een groter draagvlak en 
er is meer ruimte voor grotere 
windturbines met een hogere 
opbrengst. Bovendien zou met 
een keuze voor IJmuidenVer 
de duurzaamheidsdoelstelling 
uit het Energieakkoord van 14% 
schone energie in 2020 binnen 
bereik komen. Maar het kost wel 
extra geld. Hoeveel precies, dat 
moet nu uitgezocht worden. De 
Stichting Vrije Horizon laat hier 

(Advertorial) 

nu onderzoek naar doen. Het 
kabinet is van plan om in het 
gebied voor de Hollandse kust 
2.100 MW windenergie op te 
wekken. De turbines zijn ge
pland in een strook tussen 10 
tot 12 mijl (1822 kilometer) uit 
de kust. De procedure hiervoor 
wil het kabinet dit voorjaar op
starten.

Wethouder Pieter Jan Barnhoorn 
van Noordwijk, voorzitter van 
de Stuurgroep Kustgemeenten: 
“De plaatsing van honderden 
windturbines in het zicht van 
de kust leidt tot een hekwerk 
met industriële aanblik op de 
dag en knipperende rode kerst
boomverlichting in de nacht. 
Het vrije uitzicht van Hoek van 
Holland tot Den Helder ver
andert hierdoor definitief van 
aanblik, terwijl er een alterna
tief is: IJmuidenVer.” Naast het 
ontnemen van het vrije uitzicht, 
vrezen de kustgemeenten voor 
omzetderving en faillissementen 
omdat veel minder toeristen de 

Wendy van Telgen van Shiatsis

Wendy helpt u met shiatsu 
van uw klachten af!

Er zijn heel veel alternatieve geneeswijzen. Een minder 
bekende is shiatsu. Het is een vorm van manuele therapie, 
waarbij de patiënt behandeld wordt door aanraking met 
de handen van de behandelaar. In Zandvoort oefent Wen-
dy van Telgen deze bijzondere vorm van geneeswijze uit.

Hoe ben je er toe gekomen dit 
te gaan doen? Wendy: “Ik ben 
oorspronkelijk afkomstig uit 
de transportwereld. Ik werkte 
in de zaak van mijn vader. Op 
een gegeven moment had ik 
het wel gezien en wilde iets 
anders. In 2001 besloot ik een 
wereldreis te gaan maken. Ik 
kocht een enkeltje Kathmandu. 
In Nepal kwam ik een man tegen 
die aan shiatsu deed. Die heeft 
me zo enthousiast gemaakt dat 
ik daar een cursus shiatsu ben 
gaan doen.” 

Er ging een nieuwe wereld voor 
haar open. Terug in Nederland 
begon zij in Amsterdam een 
vierjarige opleiding met daar
naast een opleiding haptono
mie. “Ik ben toen in Zandvoort 
gaan wonen, waar ik in 2005 
mijn eigen praktijk ben gestart”, 
vertelt ze. Zij doet dat aan huis; 
de behandelkamer bestaat uit 
een ruimte met in het midden 
een grote matras waarop de be
handeling plaatsvindt.

Bij het woord shiatsu denk je in 
eerste instantie aan een Japanse 
vechtsport. Wendy: “Dat hoor ik 
wel meer, maar het is een vorm 
van geneeswijze die in Japan is 
ontstaan en later verder is ont
wikkeld in China. Ik werk uitslui
tend met mijn handen. Ik luister 
als het ware met mijn handen 
naar het lichaam. Ik ga op zoek 
naar plekken waar blokkades 
zitten. Door te drukken moet er 
weer vrije doorstroming komen 
en moet de klacht verdwijnen. 
Ze noemen het ook wel oosterse 

fysiotherapie”, legt ze uit.

Ze vertelt enthousiast verder 
zonder zweverig te worden: “De 
therapie helpt tegen heel veel 
klachten, zoals nek, schouder 
en rugklachten, burnout, stress, 
hoofdpijn, RSI, depressies, pie
keren, vermoeidheid, maag en 
darmklachten, slaapproblemen 
en bij chronische klachten. Mijn 
patiënten zijn heel tevreden. 
Een behandeling duurt een uur. 
Als iemand voor de eerste keer 
komt, begin ik eerst met een ge
sprekje, waarbij de aard van de 
klacht wordt besproken. Hierna 
ga je liggen op een futon, een 
soort grote matras, en volgt de 
diagnose via aanraking van re
flexzones op de rug, buik of me
ridianen. Ik luister, zoals gezegd, 
naar het lichaam en dat gaat 
dan over in shiatsumassage.”

Van Telgen verduidelijkt nog 
even: “Shiatsu is beslist geen 
vervanger van de reguliere ge
neeskunde. Het kan wel goed 
gecombineerd worden met 
andere natuurlijke of reguliere 
geneeswijzen.” Ze heeft inmid
dels een drukke praktijk opge
bouwd. Omdat ze thuis werkt, 
is ze heel flexibel. “Ik werk van 
maandag tot en met zaterdag 
van 08.00 tot 20.00 uur. De be
handelingen worden door de 
meeste zorgverzekeraars (deels) 
vergoed, afhankelijk van hoe 
men verzekerd is”, sluit ze af. Wie 
een afspraak wil maken kan haar 
telefonisch bereiken op 023
5427858 en 0638567655 of via 
email: info@shiatsis.nl.

Nederlandse kust zullen gaan 
opzoeken. Bovendien overstijgt 
het belang van een vrij uitzicht 
het lokale niveau. Deze kwes
tie gaat, net als bebouwing in 
duinen, heel Nederland aan. De 
kustgemeenten benadrukken 
zeker niet tegen windenergie 
van zee te zijn. Maar dan moeten 
de turbines wel achter de hori
zon, bijvoorbeeld in het gebied 
IJmuidenVer, op circa 60 kilome
ter uit de kust geplaatst worden. 
Onze Nederlandse kust heeft de 
vorm van een kom. Dat betekent 
dat wanneer de plannen van het 
kabinet doorgaan, het vrije uit
zicht langs de hele Nederlandse 
kust verleden tijd is.

De analyse die minister Kamp 
heeft laten uitvoeren is een aan
vulling op de MKBA uit 2014. Bij 
de behandeling van de wet ‘Wind 
op zee’ in 2015 heeft de Tweede 
Kamer de minister opgedragen 
deze analyse te herzien, rekening 
houdend met de effecten van 
windturbines in het zicht van de 
kust op de lokale economieën. 
De minister schrijft de Tweede 
Kamer (12 februari 2016) dat er 
“weinig empirisch onderzoek is 
gedaan naar de effecten op toe
risme” en dat “de gedrags en 
belevingseffecten van windtur
bines op zee onzeker” zijn.

De kustgemeenten zijn zich be
wust dat plaatsing op IJmuiden
Ver extra kosten met zich mee
brengt. De vraag aan Nederland 
en aan de politiek is simpel: hoe
veel is de oneindige blik over zee 
vanuit de kust, Nederland waard? 
Een dergelijk besluit moet de  
politiek wel kunnen nemen  
op basis van de juiste cijfers. 
Daarom wordt nu aanvullend 
onderzoek gedaan. De verwach
ting is dat het onderzoek half 
april beschikbaar is.

Mentoren gezocht 
in Noordwest-Holland
Kwetsbare mensen hebben hulp nodig om de regie over hun eigen 
leven te houden.  Een onafhankelijke mentor kan hierin ondersteunen.  
Mentorschap Noordwest-Holland zorgt voor werving, opleiding en 
begeleiding van vrijwillige mentoren. 

Wilt u echt iets voor een ander betekenen? 
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilliger mentoren.

Meld u aan!
(19 maart eerstvolgende basistraining)

Meer weten? Kijk op www.stichtingmentorschap.nl
of neem contact op: 085- 8000 210 / info@stichtingmentorschap.nl

Mentoren gezocht 
in Noordwest-Holland
Kwetsbare mensen hebben hulp nodig om de regie over hun eigen 
leven te houden.  Een onafhankelijke mentor kan hierin ondersteunen.  
Mentorschap Noordwest-Holland zorgt voor werving, opleiding en 
begeleiding van vrijwillige mentoren. 

Wilt u echt iets voor een ander betekenen? 
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilliger mentoren.

Meld u aan!
(19 maart eerstvolgende basistraining)

Meer weten? Kijk op www.stichtingmentorschap.nl
of neem contact op: 085- 8000 210 / info@stichtingmentorschap.nl

Mentoren gezocht 
in Noordwest-Holland
Kwetsbare mensen hebben hulp nodig om de regie over hun eigen 
leven te houden.  Een onafhankelijke mentor kan hierin ondersteunen.  
Mentorschap Noordwest-Holland zorgt voor werving, opleiding en 
begeleiding van vrijwillige mentoren. 

Wilt u echt iets voor een ander betekenen? 
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilliger mentoren.

Meld u aan!
(19 maart eerstvolgende basistraining)

Meer weten? Kijk op www.stichtingmentorschap.nl
of neem contact op: 085- 8000 210 / info@stichtingmentorschap.nl



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

van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen 
bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook 
digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket 
Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een 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.

Gezocht: 
Lid Adviesraad Sociaal Domein 
Zandvoort 
De Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort adviseert sinds au-
gustus 2015 namens inwoners van Zandvoort – gevraagd en 
ongevraagd – het college van Burgemeester en Wethouders 
over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de huidige Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning nieuw (Wmo 2015), de Wet werk en 
bijstand (Wwb), de Participatiewet en de Jeugdwet

Vanwege het vertrek van een van de leden, is het College 
op zoek naar een nieuwe kandidaat die voldoet aan de 
volgende criteria:

• woonachtig in Zandvoort en beschikt over binding met 
de Zandvoortse samenleving;

• bekleedt geen vertegenwoordigende functie in een poli-
tieke partij in de gemeente Zandvoort en is geen raadslid 
of ambtenaar bij de gemeente Zandvoort;

• beschikt over aantoonbare ervaring en deskundigheid 
op tenminste een van de terreinen die deel uitmaken 
van het sociaal domein en is in staat om groepsbelangen 
te vertalen naar het gemeenschappelijk belang en naar 
adviezen aan het gemeentebestuur

De adviesraad bestaat op dit moment uit 9 leden en een 
onafhankelijk voorzitter. De leden vormen een afspiegeling 
van de Zandvoortse samenleving en hebben zitting zonder 
last en ruggespraak. Ze spreken op persoonlijke titel.

De adviesraad vergadert maandelijks; de voorzitter en de 
leden krijgen een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Uw schriftelijke reactie kunt u tot 16 maart 2016 sturen aan 
mevr. S. Augustin  augustsk@haarlem.nl. Nadere inlichtingen 
kunt u via ditzelfde e-mailadres opvragen of via 023-5115273.

Zie ook de facebook pagina ASD Zandvoort

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.

Verzonden omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Piet Leffertsstraat 21, uitbreiden  woning, verzonden  25 

februari 2016, ODIJ-2016-25630.
• Willem Draijerstraat 6, plaatsen dakkapel met “verlengde  

nok”, verzonden 25 februari 2016, ODIJ-2016-25703.
• Zr. D. Bronderstraat 19, plaatsen dakopbouw, verzonden 

25 februari 2016, ODIJ-2015-25624.

Omgevingsvergunning geweigerd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Wilhelminaweg 44, uitbreiden zolderverdieping, verzon-

den 25februari 2016, ODIJ-2016-25631.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
• Kostverlorenstraat 21, plaatsen bijgebouw, verzonden 25 

februari 2016, ODIJ-2016-25765.
• Strandafgang Paulus Loot 2, plaatsen  beach house, ver-

zonden 25 februari 2016, ODIJ-2016-25842. 
• Haltestraat 16,  wijzigen functie tweede bouwlaag, ver-

zonden 26 februari 2016, ODIJ-2016-26230 
• Haltestraat 5-7, samenvoegen twee panden, aanpassen 

gevels en verbouw restaurant, verzonden 26 februari 
2016,ODIJ-2016-26096.

• Prinsesseweg 4H2, plaatsen wegschuifbare balkonbegla-
zing, verzonden 26 februari 2016, ODIJ-2016-25908.

Bentveld:
• Parnassialaan 13, verbouw woning, verzonden 26 februari 

2016, ODIJ-2016-25903.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of 
digitaal in te zien op de computer in de hal van raadhuis. 
U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebben-
den kunnen gedurende een termijn van zes weken na 
bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de 
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de 
publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college 

Gemeentelijke publicatie week 09 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 8 en 
de verdere in week 8door het college genomen besluiten 
zijn in week 9 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Ventvergunning ingetrokken
Op 22 februari 2016 heeft het college van burgemeester en 
wethouders besloten om een bezwaarschrift van de heer D.Z. 
Corper, gericht tegen het intrekken van een ventvergunning, 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Indien u zich niet kunt verenigen met ons besluit, kunt u bin-
nen zes weken na de verzenddatum hiervan beroep instellen 
bij de Sector bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland, 
postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het indienen van een 
beroepschrift wordt een griffierecht geheven. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank 
via http://loket.rechtspraaknI/bestuursrecht. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voor-
waarden. Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. 
Het verzoek dient vergezeld te gaan van een beroepschrift. 
Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale 
Balie in het Raadhuis

 Ingekomen vergunningen aanvragen

Officiële mededeling: Nood kap

Bentveld:
Voor het kappen van twee bomen op het perceel: Ebbin-
geweg 4, is per 24 februari 2016 een nood kap afgegeven. 
Vanwege acuut omgevingsgevaar was kappen noodzakelijk. 

Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Westerparkstraat 15, plaatsen dakkapel, ingekomen 19 

februari 2016, ODIJ-2016-26988.
• Mr. Troelstrastraat 25, verzoek afw.vh bestemmingsplan 

ivm gebruik tuinhuis, ingekomen 21 februari 2016, ODIJ-
2016-27011.

• Kostverlorenstraat 107, plaatsen hekwerk rondom drie 
percelen, ingekomen 19 februari 2016, ODIJ-2016-26994.

• Matthijs Molenaarstraat 22, realiseren inrit, ingekomen 23 
februari 2016, ODIJ-2016-27120.

Bentveld:
• Parnassialaan 15, kappen boom naast oprit, ingekomen 

19 februari 2016, ODIJ-2016-27122.
• Duindoornlaan 14, kappen boom achtererf, ingekomen 

23 februari 2016, ODIJ-2016-27121.
• Duinwindelaan 1, kappen boom zij-erf, ingekomen 23 

februari 2016, ODIJ-2016-27118.
• Zuidlaan 47, vervangen houten gebouw scouting, inge-

komen 24 februari 2016, ODIJ-2016-27084.

Bezwaarschriften
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. 

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

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!



Binnenweg 41,  2101 JB Heemstede   info@livingoutlet.nl
Openingstijden: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur.  
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

Nu ook op maandag open van 13.00 - 17.30!

BANKEN

KORTINGEN TOT 70% !
*

299,-*

LEVERBAAR
VANAF

OP = OP!

BIJ LIVING OUTLET - HEEMSTEDE
SPEKTAKEL

HEEL VEEL MODELLEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR MET KORTINGEN OPLOPEND TOT 70%
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Met man en macht wordt er verdedigd

Kelly Steen (Archieffoto)

Runner’s World Zandvoort Circuit Run

Kelly Steen mee naar Spanje

Inschrijving sluit 7 maart

Slotrace winterseizoen 

Zondagochtend kwamen de handbaldames van het Amsterdamse AHC’31 in Zandvoort 
op bezoek. Niets bijzonders, ware het niet dat AHC’31 tot dat moment de naaste concur-
rent voor een kampioenschap van ZSC was. Bij winst zouden de Amsterdamse dames de 
leiding nemen en met nog één wedstrijd te gaan een voorschot op de eerste plaats. ZSC 
liet het niet zover komen en won na een spannende strijd met 11-10.

In het weekend van 19 en 20 maart organiseert Le Cham-
pion maar liefst vier evenementen in en om Zandvoort. Op 
zaterdag 19 maart is er voor wandelaars de 30 van Zand-
voort en mountainbikeliefhebbers kunnen meedoen aan 
de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. Op zondag 
20 maart komen toer- en racefietsers in actie tijdens de 
Omloop van Zandvoort. Voor degene die liever de hard-
loopschoenen aantrekt, is er diezelfde dag de Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run met 15.000 deelnemers. 

Komende zaterdag wordt de laatste race in het Winter 
Endurance Kampioenschap gereden. De Final 4 is de laat-
ste en beslissende wedstrijd van dat kampioenschap waar-
in duidelijk wordt wie de beste van de races van afgelopen 
winter is en duurt, zoals de naam al doet vermoeden, 4 uur.

Keepster Kelly Steen is opnieuw door de KNVB geselec-
teerd voor het vrouwenelftal U19. Afgelopen week kreeg 
de Zandvoortse goalie te horen dat ze geselecteerd is om 
met het Nederlands elftal mee te gaan naar Spanje voor 
een oefentoernooi in La Manga, aan de zuidoostkust van 
het Iberisch schiereiland.

Bernhard ten Brinke en Jelle 
Beelen hebben in een Renault de 
eerste race weten te winnen. De 
tweede race, de Nieuwjaarsrace, 
werd een prooi voor Kris Cools 
en Pim van Riet in een Wolf. Door 
de vele verschillende winnaars 
in de evenzo verschillende divi-
sies, is het nog geen uitgemaakte 
zaak wie nu de titel van winter 
kampioen kan opeisen want 
door bepaalde formules hebben 
alle rijders uit alle klassen kansen 
op het kampioenschap.

Bleekemolen
De namen van Sebastiaan 
Bleekemolen en zijn vader 
Michael zijn zo goed als een 
zekerheid. De laatste keer heeft 
Sebastiaan indruk gemaakt  
met zijn co-equipier Olivier 
Hart. De jonge Hart is de zoon 
van David Hart, die ooit ook deel 
heeft uitgemaakt van het team 
van Bleekemolen. Zij hebben 
in de Nieuwjaarsrace met een 
Renault Clio in de Divisie III de 

Inschrijven voor de 30 van Zand-
voort, Omloop van Zandvoort en 
Runner’s World Zandvoort Circuit 
Run is nog mogelijk t/m maan-
dag 7 maart. Voor Zandvoort-
Katwijk-Zandvoort is inschrij-

Dit toernooi wordt gespeeld van 
1 tot en met 8 maart en komt zeer 
gelegen in de voorbereiding voor 
de ‘Eliteronde’, waar kwalificatie 
voor het EK in Slowakije moet wor-
den verdiend en dat begin april in 
Nederland wordt gespeeld.

Maar eerst naar Spanje. Daar 

winst behaald. 

Spannend
Zeker in deze laatste race is ieder 
punt van belang om te bepalen 
wie zich de nieuwe winterkam-
pioen mag gaan noemen. In dit 
kampioenschap is het niet zo 
dat de snelste wagen ook de 
titel pakt. Het gaat om de re-
sultaten in de eigen divisie. Zo 
kan een equipe die twee van de 
drie races in de Divisie IV heeft 
gewonnen met de eindzege aan 
de haal gaan, als deelnemers in 
de andere divisies bijvoorbeeld 
mindere resultaten hebben be-
haald in hun eigen divisie. 

In ieder geval gaat zaterdag de 
training om 10.15 uur van start. 
De startprocedure begint om 
11.30 uur en de lampen gaan om 
exact 12.00 uur op groen voor 4 
uur schitterend racegeweld. De 
entree is gratis, uw auto parke-
ren op het circuit terrein is dat 
echter niet.

ven nog mogelijk t/m 14 maart. 
Kijk voor meer informatie op 
www.30vanzandvoort.nl, www.
zandvoortkatwijkzandvoort.nl, 
www.omloopvanzandvoort.nl 
en www.zandvoortcircuitrun.nl. 

staan 3 wedstrijden op de agen-
da: 3 maart tegen Engeland,  
5 maart tegen Denemarken en 
op 7 maart is Italië de laatste 
tegenstander. De laatste kwa-
lificatie ronde, de Eliteronde,  
spelen Steen en haar teamgeno-
ten tegen Tsjechië, Wit-Rusland 
en Finland.

Voetbal

Sportevenementen

Autosport

Het werd van het begin af aan een 
wedstrijd die door de verdedigin-
gen bepaald werd. Aanvankelijk 
sloot die van de bezoekers als 
beste en keken onze plaatsge-
noten na 20 minuten tegen een 
2-6 achterstand aan. Gelukkig 
kon ZSC zich op tijd herpakken 
en kwam de Zandvoortse forma-
tie terug naar 5-7 bij rust.

Wat coach Joop Boukes in de 
pauze gezegd heeft zal wellicht 
nooit bekend worden, maar er 
stond in de tweede helft een her-
boren ZSC in het veld. Zandvoort 
werkte zich met vechthandbal 
naar een 11-8 voorsprong met 
nog 15 minuten te gaan. En toen 
stokte de Zandvoortse produc-
tie. De AHC-verdediging sloot 
weer en langzaamaan kwamen 
ze dichterbij. Met dichtgeknepen 

billen aanschouwde het publiek 
het laatste kwartier waarin de 
hoofdstedelingen alles probeer-
den om nog op gelijke hoogte te 
komen. Na 11-10 in de allerlaats-
te minuut, lukte dat gelukkig niet 
meer. ZSC heeft door deze winst 
nu alles in eigen hand.

“Er stond veel op het spel want 
als wij zouden verliezen zou 
AHC op gelijke hoogte met ons 
komen. Iedereen was dan ook 
gespannen voor deze wedstrijd 
en dat was ook wel te merken 
aan ons spel. We begonnen wat 
geforceerd aan de wedstrijd en 
kwamen al snel met 1-5 en 2-6 
achter te staan. Na de rust gingen 
we wat beter spelen maar het 
bleef spannend en het liep ge-
lijk op. Wij konden op voorsprong 
komen maar AHC wist goed bij 

te blijven en het verschil was 
vaak maar 1 doelpunt. Ook viel 
Charissa Koning halverwege de 
tweede helft met een kniebles-
sure uit. We bleven er tot het eind 
voor gaan en hebben er toch een 
overwinning uit weten te slepen”, 
aldus een opgeluchte Martina 
Balk na afloop. Doelpunten ZSC: 
Romena Daniëls, Noëlle Vos en 
Charissa Koning ieder 3 en Laura 
Koning en Martina Balk scoorden 
één keer.

ZSC speelt komende zondag om 
12.10 uur de laatste en beslissen-
de wedstrijd van dit spannende 
zaalseizoen in Hoofddorp tegen 
het op de op een na laatste plaats 
staande Lotus. Zandvoort kan de 
kampioensvlag hijsen als het mi-
nimaal gelijk speelt, maar winst is 
natuurlijk nog mooier.

Koploper ZSC te sterk voor nummer twee

Handbal
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Goede vangsten in strandwedstrijd | Foto: Rolf de Jong

De winnende equipe van de Short Rally | Foto: Chris Schotanus

Jade Oord met haar paard Chireine

Jade Oord gaat voor derde keer naar NK

Goede vangst door zeevissers 
De equipe Jasper van den Heuvel en Steen Andersen heb-
ben zaterdag met een Mitsubishi de zesde editie van de 
Circuit Short Rally gewonnen. Het duo heeft alleen in de 
derde en vierde klassementsproef de eerste plaats aan 
andere equipes moeten laten, de overige proeven werden 
aan de zegekar gebonden. De Short Rally deed dit jaar 
voor het eerst ook het centrum van Zandvoort aan.

Afgelopen zondag was de tweede strandviswedstrijd 
voor de leden van de Zeevisvereniging Zandvoort op 
het zuiderstrand, tussen de Rotonde en de Watertoren. 
Elf deelnemers trotseerden de koude oostenwind en 
gooiden na het startsein hun aangehaakte aas in zee. 
Het was afgaand water en er werd dus in de zwin gevist. 
Daar stond voldoende water.

De Zandvoortse amazone Jade Oord heeft zich voor de 
derde keer geplaatst voor een Nederlands Kampioen-
schap. Nu komt ze uit in de dressuur klasse Z2 voor paar-
den. Zij is met haar 15 jaar de jongste deelneemster in 
haar klasse. Komende vrijdag 4 maart zal zij in Ermelo van 
start gaan.

Binnen vijf minuten werden de 
eerste vissen gehaakt. Drie man
nen hadden beet waarvan Arie 
Koper de grootste had: een bot 
van 28 cm. was zijn eerste vangst. 
Daarna werd er goed gevangen. 
Het bleek dat de helft van de vis
sers recht voor een mui stonden 
waar dus veel stroming was. Fred 
Schilpzand, Addie Ottho, Rolf de 
Jong en Jeff de Voss stonden op 
de goede plek en profiteerden 
daarvan. 

Er werd door iedereen wel wat 
gevangen. Het was hoofdzakelijk 
bot, maar ook een aantal scharren, 
een wijting en een gulletje. Na ver
loop van tijd zakte het water en 
konden de vissers die niet bij de 
mui stonden door de zwin naar 
de zandbank lopen. Het water 

De jonge talentvolle Jade Oord 
gaat met haar paard Chireine 
dus voor de derde keer naar 
het NK. Haar eerste keer was in 

2011, toen ze nog maar 10 jaar 
oud was. Ze deed destijds met 
haar pony Kajak mee aan het 
NK indoor springen in de klasse 

Paardensport

Zeevissen

Trackmanager van het Zand
voortse circuit Niek Oude 
Luttikhuis deed ook mee, maar 
moest halverwege de rally de 
strijd met Wilbert van de Burg 
staken. De aandrijfas van zijn 
VW Golf begaf het, maar het gaf 
Oude Luttikhuis de gelegen
heid om een kijkje te nemen 
hoe het met de rallywagens in 
het Zandvoortse dorpscentrum 
verging. “We hebben dit jaar ge

L. De tweede keer was in 2014 
met haar pony Spotify, dat was 
het outdoor NK dressuur klasse 
M1. Dit jaar mag ze dus naar het 
NK indoor in Ermelo en rijdt ze 
in de op één na hoogste klasse 
van de ‘basis dressuur’ Z2 met 
haar paard Chireine. Jade rijdt 
Chireine pas januari 2015. 

Jade zit op het Haarlem mer
meer lyceum in Hoofddorp, 
omdat deze school een zo
geheten LOOTstatus heeft. 
Daardoor krijgen kinderen met 
een sportcarrière speciale aan
dacht en aangepaste roosters. 
Ze gaat elke dag na school naar 
stal ‘t Reygersbosch van haar 
oma Margie AnsemsRozin in 
Vijfhuizen, om daar te trainen. 
De 9jarige merrie Chireine is 
door haar oma gefokt, hoe leuk 
is dat! Ook traint zij elke week bij 
Tommie Visser en Brigit v.d. Drift 
en dagelijks met haar moeder 
Sabine OordAnsems en haar 
oma. In die omstandigheden en 
met zoveel goede begeleiding 
lijkt succes dus verzekerd! 

Aan Zee (strandclub 12)
Abovo Media
Administratiekantoor 

K. Willemse
Agreable
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Belisol
Bloemsierkunst J. Bluijs
Café Neuf
Circus Zandvoort
Club Nautique
Creme Fresh
Dorsman Assurantiën
Empelen en Van Dijk
Glasservice Schoenmaker
Goodnight
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis
Huisaanhuis.nu
Huurders platform Zandvoort

Kantoor Huppelschoten
Koene Cleaning Service
Kroon mode
KVV Grafische Vormgeving
Laurel en Hardy
Living Outlet
Mentorschap NH 
Modeltuinen Zwanenburg
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Sea Optiek
Shiatsis
SKiP
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Pluspunt Zandvoort
Stichting Speelgoedvijver 

de lachende Kikker
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen PlaZand
Taxicentrale Fred Spronk
Top Thuiszorg
Topshelf
Transportbedrijf Van der Veld
Wapen van Zandvoort

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

Adverteerders

kozen voor een andere opbouw 
van de rally. Daardoor ontstond 
de ruimte om de auto’s ook naar 
het Raadhuisplein te laten rij
den”, zei hij.

Centrum
Het was twee vliegen in één klap, 
want de kinderen die deelnamen 
aan de door de VVV georgani
seerde ‘Stoere Zaterdag’ konden 
nu deze auto’s van heel dichtbij 

bekijken. “De verbinding tussen 
circuit en het dorp is daarin ook 
belangrijk”, benadrukte Oude 
Luttikhuis. Overigens was hij 
niet de enige werknemer van het 
Circuit Park Zandvoort die deel
nam aan de rally. Ook Menno 
Weeda deed mee. Waar Oude 
Luttikhuis zelf reed en de navi
gatie overliet aan Wilbert van der 
Burg, was het Weeda die de navi
gatie voor Steven van der Ploeg 
op zich nam. Na de zes klasse
mentsproeven eindigde het duo 
als dertiende algemeen. 

Navigator Hein Verschuuren 
had het naar zijn zin tijdens de 
Short Rally. Hij reed samen met 
Kevin van Deijne in de Renault 
Clio en genoot vooral van de 
Tarzanbocht. “De buitenkant van 
die bocht was heel apart, omdat 
je daar door het hoogte verschil 
direct de bocht om moet”, ver
telde hij tussen de klassements
proeven door. De Short Rally 
was voor het tweetal de ideale 
voorbereiding op het nieuwe sei
zoen. Overigens legde de Britse 
equipe Robert Woodside/Allan 
Harryman, net als de winnaars 
met een Mitsubishi, beslag op 
de tweede plaats. Derde plaats 
was voor Michiel Becx en Edwin 
Kuijpers in een Citroën. 

Short Rally ook een publiekstrekker

Short Rally

stond nog maar op kniehoogte. 
Er werden vanaf de bank opnieuw 
de nodige botten gevangen. De 
botten die gevangen werden, 
werden na verloop van de wed
strijd steeds groter. Uiteindelijk 
hadden Schilpzand en Rob Wind 
beiden een bot van 42 cm. Er zijn 
totaal 80 vissen gevangen met 
een totale lengte van 21 meter.

Winnaar werd Addie Ottho met 
15 vissen en een totale lengte 
van 484 cm. Tweede was Fred 
Schilpzand met 14 vissen en 
een lengte van 355 cm en derde  
Rob Wind met 9 vissen en een 
lengte van 265 cm. Hij had 
slechts 3 vissen, dus die waren 
behoorlijk aan de maat. Een 
mooie wedstrijd en een teken 
dat de Noordzee gezond is.




