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Herten Viool Kunst Sport
Afschieten herten
kan beginnen na
uitspraak rechter

Louis Schuurman
speelt viool na
lopen Circuit Run

12e jaargang • week 11 • 17 maart 2016

Kunst van Annet
Koper in kamer
burgemeester
 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  oplage 9.500 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl

42 km wind tegen
van Scheveningen
naar Zandvoort
 

Ode aan Frans Molenaar Vier sportevenementen 
in één weekend

Het is het eerste onderdeel van 
de ‘Zandvoort Specials’ eve-
nementen. Zaterdag de wan-
deltocht ‘30 van Zandvoort’ en 
de mountainbike strandrace 
Zandvoort-Katwijk-Zandvoort, 
zondag de fietstocht Omloop 
van Zandvoort en natuurlijk, 
het grootste evenement van het 

weekend, de Circuit Run.

Op pagina 3 leest u alle tijden 
en programma’s van deze eve-
nementen. 

Fiona Hering (R) gaf een humoristische openingsspeech

In het Zandvoorts Museum is sinds zaterdag een zeer 
unieke tentoonstelling te zien waarin het leven en werk 
van de in 2015 overleden Zandvoortse couturier Frans 
Molenaar centraal staat. In de expositieruimte is niet 
alleen zijn exclusieve kleding te bezichtigen maar ook 
hangen veel modefoto’s aan de muur, er is een korte 
� lm te zien over zijn leven in Zandvoort en Molenaars 
veelzijdigheid wordt getoond in diverse objecten. 

Het komend weekend worden in Zandvoort maar liefst 
vier sportevenementen gehouden, die allemaal plaats 
vinden onder auspiciën van Le Champion.

door Nel Kerkman

Modejournaliste en vriendin 
Fiona Hering opende op humo-
ristische wijze de drukbezochte 
vernissage. “Frans verwende 
zichzelf en genoot ervan want, 
zo zei hij, je leeft maar één keer. 
Verder was hij goudeerlijk en 
kon hij een klant op een nuch-
tere manier vertellen dat ze beter 
een ander model kon kiezen. Zo 

was een van zijn bekende gezeg-
des ‘mijn klanten slijten sneller 
dan mijn collectie’”, vertelde 

Hering lachend in haar speech. 
Daarbij haalde zij diverse leuke 
anekdotes aan over ondermeer 
Molenaars beginperiode en 
ook zijn bijzondere band met 
Zandvoort. 

“Frans kijkt van bovenaf tevre-
den naar deze tentoonstelling”, 
eindigde Hering haar speech, 
om vervolgens a la Molenaar sa-
men met de aanwezige familie 
Molenaar en andere genodigden 
het glas te he� en: witte wijn, ver-
gezeld met bitterballen. Er werd 
getoost “op de prachtige dingen 
die hij heeft nagelaten”. 

De trotse museumbeheerder 
Hilly Jansen roemde het vrijwil-
ligersteam, dat keihard gewerkt 
heeft om deze tentoonstelling 
in te richten. In zijn Zandvoorts 
kostuum, gemaakt door Frans 
Molenaar, overhandigde Klaas 
Koper een fles wijn aan Fiona 
Hering, als dank voor haar komst. 

De tentoonstelling ‘Eerbetoon 
aan Frans Molenaar’ is beslist 
een aanrader en is tot 8 mei te 
bezichtigen. 

Druk weekend

‘Zandvoort, het meest 
veelzijdige strand 

van Nederland!’

Zondag 20 maart 2016

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

Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Palmzondagconcert 
met o.a. Stabat Mater van G.B. pergolesie. Projectkoor Palmzondag - Holland Kamer Orkest
Marjon Strijk – sopraan, Dorien Lievers – alt, Peter Gijsbertsen – tenor, Pieter Hendriks – bas

Harry Brasser - dirigent

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

POP UPDATE 
zie pagina 7

Informatieavond
Springtij architecten

Watertoren en
Watertorenplein

Maandag 21 maart 
19.30 - 21.30 uur

in Hotel Hoogland

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Het weekend staat in het teken 
van de sport. Als het maar 

geen rommeltje  wordt.

(Geen vuil op straat als er 
een bak in buurt staat)    



Burgerlijke stand
GEMEENTE ZANDVOORT 
13 FEBRUARI – 13 MAART 2016

Geboren:
Emily Malia, dochter van: Jiang, Liaming en: 
Bos, Nadine

Gehuwd:
Waaning, Emiel Alexander en: Zejnilović, Dina 

Overleden:
Van Duivenboden, geb. Groeneveld, Rosa 
Christina Francisca Maria Theresia, geb. 1924
Stecher, Willem, geb. 1924
Eldering, geb. Verhoef, Nelly, geb. 1934
Wagenaar, geb. Lentjes, Scheltusje, geb. 1946
Porton, Izaak Marinus, geb. 1929
van der Krol, geb. Heij, Aletta Johanna, geb. 1941
Bontan, geb. Koel, Anna Olga Désirée, geb. 1930
Kruistweg, geb. van der Valk, Theodora 
Johanna Cornelia, geb. 1918
Richel, geb. Klaver, Harmina, geb. 1920
van Rijnsoever, Gerardus Albertus, geb. 1940
Roelofsen, geb. Grootveld , Jacoba Sophia, geb. 1927
Keur, geb. Geesink, Maria Joanna, geb. 1917
Moesa, Sawal, geb. 1942
Hendriks, geb. Otto, Katharina, geb. 1941
Foppen, geb. Koreman, Cornelia 
Henriette Anthonya, geb. 1949
Wendelgelst, geb. Dijkshoorn, Klaartje, geb. 1928
Bosdriesz, Anna Maria Elisabeth, geb. 1924
Gelsing, Joanna Elisabeth Maria, geb. 1932
Hoogeboom, Theodorus Jacobus, geb. 1939
van Koningsbruggen, , geb. Bos, geb. 1923
Stradmeijer, Hendrik, geb. 1922
Molenaar, geb. Paap, Maria Cornelia 
Johanna, geb. 1931
Kortekaas, Ronaldus Petrus Cornelis Maria, geb. 1959
Hommes, Matty, geb. 1934

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha 
09.30 uur pastor D. Duijves
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus 
10.00 uur pastor G. Zaal
www.boazparochies.nl

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

Kerkdiensten - a.s. zondag
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Met vriendelijke groet, Bas en Beaudine 
en het team van Beach Club Tien

Tel. 023-5713200 - www.beachclubtien.nl

Carpaccio van gerookte zalm  
met een dressing van mosterd en dille

of
Vitello met een crème van half gedroogde zontomaatjes

❖

Gebakken roodbaarsfilet met saffraansaus
of

Lamshaasjes met warme knoflooksaus
❖

Moelleux van chocolade met bananen ijs

Iedere dag 
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 24,95 p.p.

In kleine kring hebben wij op 10 maart 2016 
afscheid genomen van

Aletta Johanna Heij
✩Utrecht 08-08-1941              † Zandvoort 06-03-2016

Contactadres: 
Y. Kommer
Wieringer Aak 89
1991XN Velserbroek

Proeverij van 
de plank 

  om te      delen 

€ 29,50 P.P.

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

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

Salade met bieten, linzen, radijs, ingelegde rode ui, 
walnoten en honing-mosterd-vinaigrette | Gamba's met 
peper en knoflook | Dungesneden runderbavette met 
basilicum-vinaigrette, roodlof en truffelkaaskrullen | 
Schelvis met gele wortel en la ratte aardappels | 
Eendenborst met knolselderij en geconfijte citroenjus | 
Melanzane parmigiana | Kaas (extra gang € 7,50) | 
Witte chocolade cheesecake | Carrotcake van de 
Groene Zusjes

TOT 24 MAART!

  loading....
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Presentatie: Rob Petersen en Ben Zonneveld

Op zaterdag 19 maart komen de volgende 
onderwerpen aan bod in het radioprogramma 
Goedemorgen Zandvoort

Kwartaalgesprek met de 
burgemeester/Niek Meijer

Classic Concerts/Peter Tromp

Politiek

Nieuwe Shiatsu praktijk/
Wendy van Telgen

2e Pop Up Weekend 17-19 juni/
Vera Keur

Vaste bezorg(st)er 
gezocht

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

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

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

 Leuke verdiensten!
 

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

Vaste bezorg(st)er 

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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… verandert de zorg de laatste 
jaren met grote sprongen. Deze 
conclusie staat ook in de zorg-
krant die in de brievenbus viel. 
Van 14 tot en met 19 maart is het 
de week van zorg en welzijn. Veel 
artikelen in het infokrantje zetten 
mij tot nadenken want niet alleen 
de zorg is veranderd, ook mijn 
lichamelijke conditie verandert 
mee in de loop der jaren. Want 
ouderdom komt met gebreken 
is het bekende gezegde. Helaas 
is dat waar. 

Vaak denk ik aan mijn opoe. Door 
omstandigheden had zij op be-
jaarde leeftijd geen eigen plekje 
meer. Om de maand moest zij bij 
een van haar kinderen logeren. 
In het begin ging dat goed maar 
later niet meer. Hoewel zij niet 
op haar gat bleef zitten en haar 
handen uit de mouwen stak, be-
moeide zij zich ongemerkt met 
het huishouden. Dat werd haar 
niet in dank afgenomen. Waarom 
zij niet naar een oude van dagen-
huis ging weet ik niet want die 
waren er wel. Zo stond midden 
in het dorp het Diaconiehuis, 
opgericht in 1899 door dominee 
Hulsman. Maar misschien moest 
je lid van de hervormde kerk zijn 
en kwam ze daar niet voor in aan-
merking? 

In een artikel schrijft het Oranje 
Fonds het volgende. “Stel je voor 
dat je in een land woont waar 
iedereen zijn buren kent. Waar 
kinderen op straat spelen en 
waar we niet langer langs elkaar 
heen leven maar voor elkaar klaar 
staan. Waar respect is voor oude-
ren en anderen en waar niemand 
meer eenzaam is of wordt uitge-
sloten?” Dat zou echt uniek zijn! 
Dromen over iets wat niet meer 
haalbaar is. Deze herinneringen 
worden vaak op Facebook ge-
deeld. Maar terug naar die tijd is 
onmogelijk.

Gelukkig is het zorgaanbod van 
toen, in stijgende lijn, positief ver-
anderd maar het kan nog beter. 
Want ook de bejaardentehuizen 
zijn veranderd, je moet nu zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. En 
als dat niet meer gaat dan hoop 
ik dat alle hulptroepen die in de 
zorgkrant vermeld staan niet zijn 
weg bezuinigd. Want zoals 
mijn opoe van kind naar 
kind zwerven, daar pas ik 
voor. Dus pluk de dag en 
geniet zolang het nog kan.
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Herten mogen van de rechter worden afgeschoten

Circuit Run 2015 was een natte editie

Damherten mogen 
afgeschoten wordenVier sportevenementen  

in één weekend

Tweede kans voor 
wethouder Challik

De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en 
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland mogen per direct 
worden afgeschoten. Dat heeft de rechter in Haarlem be-
paald. Faunabescherming had een verzoek ingediend om 
de jacht op de beesten op te schorten, maar de rechter heeft 
dit afgewezen en in een tussenvonnis bepaald. Komende 
zomer wordt de afschot inhoudelijk behandeld.

Allereerst is er de ‘30 van Zandvoort’, een wandelevenement 
over 30 of 18 km. De start is op Circuit Park Zandvoort. Er 
doet een recordaantal wandelaars mee. 

Wethouder Liesbeth Challik krijgt dinsdag een tweede 
kans om het vege politieke lijf te redden. Dan wordt de 
motie van wantrouwen, ingediend door de oppositie tij-
dens de extra raadsvergadering, opnieuw behandeld. Dat 
is het gevolg van het staken van de stemmen in de ver-
gadering van donderdag 3 maart. Raadslid Bob de Vries 
(OPZ) kon wegens een medisch attest niet aanwezig zijn 
waardoor de stemming in 8-8 eindigde.

Volgens deskundigen zijn er 
te veel herten en gaat dit ten 
koste van de leefruimte van an-
dere dieren. Eiser stelde echter 
dat deze conclusie is genomen 
op basis van rapporten die aan 
alle kanten niet correct zouden 
zijn. Maar volgens de rechter was 
het niet aan hem om een oordeel 
over deze rapporten te geven. 
Hij was ook van mening dat er 

De 30 km-lopers kunnen star-
ten tussen 08.00 en 10.30 uur 
en de 18 km-wandelaars tus-
sen 09.00 en 10.30 uur. De route 
loopt over het strand richting 
IJmuiden en terug en gaat o.a. 
door het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Nieuw is de fi-
nish op het Gasthuisplein, waar 
de eerste wandelaar rond 12.00 
uur wordt verwacht. In het mu-
seum is de mogelijkheid om je 
te laten masseren en het Wapen 
van Zandvoort heeft een feeste-
lijk programma samengesteld 
om de wandelaars te vermaken. 
Ook de andere horecaonderne-
mers heten alle wandelaars van 
harte welkom met leuke acties.

Mountainbike strandrace 
Op zaterdag vindt ook de strand-
race Zandvoort-Katwijk-Zandvoort 
voor mountainbikers plaats. Er 
moet in totaal 42 kilometer wor-
den afgelegd door het mulle zand. 
Tijdens deze tweede editie is het 
parcours wat spannender ge-
maakt: de fietsers gaan er op de te-
rugweg af bij Langevelderslag. De 
start is om 10.00 uur op de boule-
vard ter hoogte van de Strandweg 
en het Badhuisplein. Daar is ook 
de finish. KNRM Zandvoort is het 
goede doel waar de deelnemers 
voor fietsen.

De fracties van VVD, GBZ, PvdA en 
SZ hebben in deze vergadering 
het vertrouwen in wethouder 
Challik opgezegd. Ze kreeg bij 
monde van Gert Toonen (PvdA) 
een motie van wantrouwen aan 
de broek. De motie werd in stem-
ming gebracht maar omdat de 
stemmen staakten moet, volgens 
landelijke wetgeving, het onder-
werp in de eerstvolgende raads-
vergadering opnieuw in stem-
ming worden gebracht. Mochten 
de stemmen dan weer staken, dan 
wordt deze motie als niet aange-
nomen beschouwd en kan Challik, 
en het college, doorgaan.

Agenda
Verder staat op de agenda de 
‘Voorlopige plankeuze Water-
torenplein’. De raad wordt ge-

genoeg herten zijn.

Faunabescherming was het met 
deze opstelling van de rechter 
niet eens. De zaak wordt deze zo-
mer nog wel inhoudelijk behan-
deld, maar voor die tijd zullen er 
al heel wat herten afgeschoten 
zijn. “We hebben begrepen dat 
ze staan te popelen om te begin-
nen”, aldus Faunabescherming.

Omloop van Zandvoort
De zondag staat grotendeels 
in het teken van de Circuit Run. 
Maar eerst is de pitsstraat op 
het circuit de startplek voor de 
Omloop van Zandvoort, een 
toertocht voor fietsers die drie 
afstanden kunnen kiezen: 45, 
80 en 120 km. De start is tus-
sen 08.30 en 09.30 uur. De fiet-
sers maken eerst een complete 
ronde over het circuit voor ze de 
regio induiken. De finish van alle 
afstanden is in het centrum van 
Zandvoort.

Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run
De Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run is de kers op de taart 
van het sportweekend. De 12 
kilometerloop begint om 13.00 
uur. Eerst starten de wedstrijd-
lopers, daarna volgt de rest. De 
route is weer hetzelfde; eerst 
ruim 4 km over het circuit, daar-
na over het strand en vervolgens 
door het dorp terug naar het 
circuit, waar de finish pal voor 
de hoofdtribune is. Naast de  
12 km-loop zijn er nog diverse 
andere loopactiviteiten, zoals 
een Kids Run over 0,9 en 2,5 km, 
een Ladies Run, een Mens Run 
en een Business Run over 5 km.  
Dit alles begint om 10.30 uur.

vraagd om op basis van de 0-toets 
in te stemmen met het vervallen 
van openbare parkeerplaatsen 
op het Watertorenplein en uit te 
gaan van een private parkeerga-
rage en indien nodig daarvoor 
een herziening van het geldende 
bestemmingsplan in procedure 
te brengen. Hier zitten een paar 
precaire haken en ogen aan.

Het laatste bespreekpunt is het 
ter ‘Beschikbaar stellen van mid-
delen voor uitvoering van het 
concernplan 2016-2017’. De raad 
wordt gevraagd om € 180.000 
beschikbaar te stellen voor deze 
uitvoering van het concernplan 
en die te dekken uit de algemene 
reserve. De raadsvergadering is 
in de raadszaal en begint om 
20.00 uur.

Vervolg pagina 1 



Evenementenagenda

19  Folklorevereniging - De Wurf Twee toneelstukken 
in De Krocht, aanvang 20.00 uur

19  De 30 van Zandvoort - Wandelevenement
19  Zandvoort-Katwijk-Zandvoort - Mountainbike 

evenement 

20  Omloop van Zandvoort - Wieler evenement
20  Circuit Run - Hardloopevenement
20  De 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: 

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

20  Classic Concerts - Uitvoering van de 
Stabat Mater in de Protestantse kerk, 
aanvang 15.00 uur

26-27  Paasraces - Circuit Park Zandvoort
27  Muziek op zondag - Studio Anthony, 

Oosterparstraat 44, 16.00-18.00 uur

❈ MAART ❂  MAART ❁

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

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

www.shiatsis.nl    
tel. 023-5427858

Shiatsu en massage

Voor gezondheid en 
ontspanning

Vergoed door zorgverzekeraars

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

023 5740330  Hella Wanders 
cursus@pluspuntzandvoort.nl

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  

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

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   

Meer plezier met Android Tablet

Seniorweb helpt u meer plezier te beleven aan uw Android tablet. 
Kosten € 42,-
Dinsdag 10:00 - 12:00 10 mei t/m 31 mei 

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 13:00 – 15:30 uur 15 april t/m 29 april

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 
 

Week 12: ma. 21 t/m ma. 28 maart
Runder Hamburgers  ..............................................
Vleeswaren trio
100 gram Cornedbeef +  .......................................
100 gram Parijse boterhamworst + .................
100 gram Katenspek  .............................................

 .............................................. 5 stuks 
€ 4,95

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

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

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

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

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Samen 
€ 3,95

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
17 maart  t/m  23 maart

ALVIN EN DE CHIPMUNKS: 
ROADTRIP
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

ROBINSON CRUSOE (3D/NL)

ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

ROKJESDAG
DO T/M DI OM 19.00 & 21.30 UUR

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM
THE LADY IN THE VAN
MET MAGGIE SMITH ALS EXCENTRIEKE DAME
WO OM 19.30 UUR

THE REVENANT 
VANAF 24 MAART OM 21.30 UUR

ZOOTROPOLIS (3D/NL)

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

VERWACHT:

Geniet dit weekend 
op het verwarmde 

terras van de 
30 van Zandvoort & 

de Circuitrun

Ontbijt Lunch Diner
Colofon

www.zandvoortsecourant.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Zandvoortse kunstenares 
Margot Berkman, bekend van 
het ‘Koningshek’ dat op meer-
dere locaties in Nederland 
staat (waaronder ook in 
Zandvoort), heeft een mooie 
opdracht van de gemeente 
Apeldoorn ontvangen, om 
zeven grote beelden te ma-
ken. Het gaat om zwierige, 
gestolde, mensachtige figu-
ren bronzen sculpturen van 
2,5 tot 3,5 meter hoog die op 
zeven markante plekken in de 
wijk Orden komen te staan. De 
titel verwijst naar het natuur-
verschijnsel van de dwaallich-
ten die je in de Veluwse bossen 
kunt zien en die je verleiden 
om ze te volgen. De afgelo-
pen maanden heeft Margot 
Berkman samen met haar 
assistenten in haar atelier in 
het station van Zandvoort de 
beelden gemaakt. Deze week 
zijn ze gegoten bij een beel-
dengieterij in Haarlem. Daarna 
moet Berkman de beelden 
patineren en afwerken. Op 23 
maart worden de drie eerste 
‘Dwaallichten van Orden’ fees-
telijk onthuld. Misschien ook 
een leuk idee voor Zandvoort?

Muziek in Huis 
met ArteMisses
Op zondag 20 maart geeft het 
ensemble ArteMisses een con-
cert in woonzorgcentrum A.G. 
Bodaan, onderdeel van Amie 
Ouderenzorg. Het ensemble 
brengt een gevarieerd klas-
siek programma met werken 
van o.a. Mozart, Mendelssohn, 
Schubert en Rossini. De dames 
van ArteMisses programmeren 
bijzondere duetten, opera en 
instrumentaal spel en betrek-
ken het publiek hierbij, soms 
ook met een vleugje theater. 

Het optreden wordt geor-
ganiseerd door de Stichting 
Muziek in Huis en wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door Amie Ouderenzorg, het 
Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds 
Sluyterman van Loo, RCOAK, 
Grovestins Stichting en par-
ticuliere donateurs. Het con-
cert begint zondag om 15.00 
uur en duurt tweemaal 30 
minuten. Voorafgaand wordt 
door de directeur van Stichting 
Muziek in Huis een mooi ge-
velbord overhandigd aan de 
locatie.

Gratis compost ophalen
Zaterdag 19 maart is de Lande-
lijke Com post dag. Be woners 
van Zandvoort kunnen op 
deze dag bij de gemeentewerf 
gratis 4 zakken MeerCompost 
ophalen. Meerlanden, de or-
ganisatie die in de gemeente 
Zandvoort voor het ophalen 
van afval verantwoordelijk is, 
bedankt op deze manier al 
tien jaar lang alle inwoners 
voor hun inspanning om orga-
nisch afval uit keuken en tuin 
(en natuurlijk ook ander afval) 
gescheiden aan te bieden. En 
wat is er nou leuker dan iets 
terug te krijgen voor het apart 
inzamelen van je groente- en 
tuinafval? Zo ziet iedereen 
meteen het nut en het product 
van GFT recyclen. Bij de zakken 
MeerCompost worden, zolang 
de voorraad strekt, groeipapier 
met zaadjes erin verstrekt. Op 
het groeipapier staat dat u op 
www.beginvanietsmoois.nl 
kunt lezen hoe u kans maakt 
op een gratis moestuin voor 
één jaar. Uit de inwoners die 
de Facebook pagina ‘Begin van 
iets moois’ ‘liken’, worden drie 
winnaars gekozen.

Papa Luigi e Amici voor Het Wapen van Zandvoort | Archie� oto

Papa Luigi: eerst Circuitrun lopen en 
daarna de viool bespelen

Nieuwsbrief van de Zandvoortse Courant

Voor Louis Schuurman, beter bekend als Papa Luigi, wordt 20 maart een wel hele drukke 
dag. De krasse Zandvoorter gaat eerst de Runner’s World Zandvoort Circuit Run lopen 
en daarna met zijn viool optreden in het Wapen van Zandvoort. Voor een ‘normaal’ 
iemand is dat al een hele prestatie, maar als je weet dat Louis 77 jaar jong is, moet je daar 
toch wel bewondering voor hebben.

Sinds kort stuurt de Zandvoortse Courant op woensdag 
een nieuwsbrief rond die voor de geabonneerden veel 
voordelen heeft. Via een account, dat zo gemaakt is, kunt 
u pro� teren van een aantal grote voordelen. 

Hij vindt het zelf heel gewoon: 
“Het wordt de vijfde keer dat 
ik daaraan mee doe. Ik ge-
niet er elke keer weer van. Al 
die mensen langs de kant die 
je aanmoedigen. Dat geeft 
een kick.” Schuurman is so-
wieso een heel sportieve man: 
“Ik ben ooit in 1960, toen ik 
in Nieuw Noord kwam wonen, 
met een groepje begonnen om 
elke zondag naar Kraantje Lek 
en terug te rennen. Nu trim ik 
elke week in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en loop 
dan zes en een halve kilo-
meter.” Maar dat zijn er nog 
geen twaalf… Schuurman: 
“Die laatste kilometers gaan op 
karakter!”

Zo heeft u als eerste de nieuwe 
editie van de krant digitaal ‘in 
handen’, kunt u op een simpele 

“Mijn snelheid is in de loop der 
jaren wel wat afgenomen, maar 
ik loop nu 7,7 minuten per kilo-
meter. Mijn leeftijd hè”, grapt hij. 
Ook andere sportieve zaken zijn 
hem niet vreemd. Zo biljart hij, 
tennist hij en zomers is hij op 
zee te vinden met zijn catama-
ran. Louis verwacht de 12 km in 
anderhalf uur te voltooien. Dat is 
ruim binnen de tijd die je er over 
mag doen. 

Schuurman, die vroeger uitvin-
der was en daaraan de naam 
Papa Luigi dankt (bedacht door 
‘de Lip’), heeft iets slims bedacht 
om extra snel te kunnen gaan: 
vleugels! Die zitten op zijn rug 
en bij bepaalde wind klapt hij 

manier ‘Zandkorrels’ opgeven en 
kunt u via WhatsApp zelf nieuws-
berichten aanbrengen. En dat 

die uit, zodat hij sneller gaat. 
“Het scheelt echt. Aan de kant 
roepen ze soms wel dat ik vals 
speel, maar hoezo vals spelen? 
Het is toch geen wedstrijd?”

Zodra Schuurman zondagmid-
dag de finish is gepasseerd, 
springt hij op zijn � ets, rijdt naar 
huis, doet zijn zwarte kostuum 
aan en snelt als Papa Luigi naar 
het Wapen van Zandvoort om 
daar een paar uur viool te spelen 
met zijn Amici. “Behalve een paar 
stijve benen voel ik me dan heer-
lijk ontspannen. Muziek maken 
geeft me weer een boost, hele-
maal als ik zie dat het publiek ge-
niet van de swingende zigeuner-
muziek”, sluit hij glimlachend af. 

alles door een simpele klik en het 
volgen van de instructies. 

Wilt u pro� teren van deze voor-
delen? Klikt u dan via www.
zandvoortseocurant.nl op de 
knop ‘Lezers login’, rechts boven-
aan de pagina, volg de instruc-
ties en alles komt voor elkaar.

Bij de Dwaallichten van Orden sta je even stil

Foto: Margo Berkman

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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1e en 2e paasdag:
Brunchen Aan Zee!

Op 27 en 28 maart
serveren wij een heerlijke
paasbrunch voor € 20,50 pp

Info: www.aanzee12.nl

Graag van tevoren 
reserveren

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

Info: www.aanzee12.nl

ONS FEESTELIJKE PAASMENU
NAAR KEUZE 3 GANGEN À € 35,- OF 4 GANGEN À € 40,-

 
Sandwich van gerookte zalm en gerookte paling, 

met eiersalade, groene asperges en aardappelchips
 

Saff raanrisotto met Parmezaanse kaas, 
een gemarineerde gamba, basilicum en citroen 

(tussengerecht)
 

Kabeljauwfi let met een voorjaarsstamppotje 
van raapsteeltjes en krokant baconkruim

 
Advocaat-tiramisu met bitterkoekjes en vanille-ijs

Traditiegetrouw serveren wij tevens op beide dagen 
van 9 tot 12 uur een heerlijk paasontbijt 

(géén buff et) à € 12,50 (kinderen t/m 10 jaar slechts € 6,25)

Strandpaviljoen 18 • Boulevard Barnaart • 2041 KB Zandvoort aan Zee
T 023- 571 5660 • www.thalassa18.nl • info@thalassa18.nl

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van 

cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme, 

waarbij ook veel te lachen valt.

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen 

u zelf om 19.00 uur!

Ook onze koks willen u graag betoveren met een 

heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

€ 75,-

zie ommezijde >

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV) 

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur

THA1323 Illusionisten kaart A5.indd   2 9/27/13   3:22 PM

Voor een                    komt u naar

NIEUW:
AVONDKAART
Feestelijke opening 

dit weekend!

samen proosten met Bubbels 
voor iedereen die komt eten 

en meer…
Reserveer snel!

www.cafekoper.nl
tel. 023-5713546

Pasen krant 128 x 187.indd   1 14-03-16   13:58

Specialist voor al uw bloemwerken.

Kleurrijk 
& Pasen !!!

Onze WEEKENDAANBIEDING  
(vr, za en zo):

250 gram gesorteerde 
PAASCHOCOLADE 

van € 8,25 voor € 5,95 !!!

Deze week nieuw in ons assortiment de  
overheerlijke paaskuiken chipolatataartje.  

Ook deze week maakt u nog kans op het winnen  
van het reuze chocolade paasei van 8 kg.  
De trekking vindt plaats op 2e paasdag.

Vergeet niet tijdig uw paasbestelling door te geven.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08.45 tot 17.30u, 

zaterdag 08.30 tot 17.00u en zondag 12.00 tot 16.00u

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

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Weekspecial:

Eendenborstfilet
geserveerd met dagverse groenten,

aardappelgarnituur en rode wijnsaus
 voor € 12,95

Tel: 023-5717580
(vanaf don. 17 maart 16 t/m woe. 16 maart 16)

OOK UW 
ADVERTENTIE 

IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
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 Café Koper wordt eetcafé
Café Koper, Kopertje in de volksmond, gaat vanaf komende 
zaterdag een eetcafé worden. Een aantal gerechten werden 
afgelopen zomer al geserveerd maar in het najaar werd dat 
gestopt. Nu gaan die regulier op de menukaart komen.

De menukaart van café Koper 
is een kleine maar dat hoort bij 
een eetcafé. De voorgerechten 
staan als ‘Kleine gerechten’ op de 
kaart, de hoofdgerechten wor-
den ‘Grote gerechten’ genoemd 
en de nagerechten worden als 
‘Zoet en Lekker’ aangeprijsd. 

De keuken van café Koper (op 
het Kerkplein) is geopend van 
17.00 tot 21.30 uur en is ’s zomers 
7 dagen in de week geopend. 

Jaap Stork, Eric Timmermans en Kim Weemhoff vormden een bijzonder trio

Café Koper start met een avondkaart

Commissie boog zich over 0-meting 
Watertorenplein

 Bijzondere ontmoeting 
tussen jazz en klassiek

In de commissievergadering werd het enige raadsvoor-
stel, voorlopige plankeuze Watertorenplein op basis van 
de 0-toets, besproken. De commissieleden werden ge-
vraagd in te stemmen met het vervallen van de openbare 
parkeerplaatsen op het Watertorenplein en uit te gaan 
van een private parkeergarage en, indien nodig, een her-
ziening in procedure te brengen van het geldende be-
stemmingsplan Middenboulevard. 

Op uitnodiging van Stichting Jazz in Zandvoort stond het 
jazzconcert in theater De Krocht zondag 13 maart in het 
teken van jazz met een knipoog naar klassiek. Het was 
een overweldigende en gezellige samensmelting tussen 
deze twee diverse werelden, met in de hoofdrol de klas-
siek geschoolde pianist Jaap Stork, samen met drummer 
Kim Weemhoff en bassist Eric Timmermans. 

Inspreker was Marc du Pon, pro-
jectontwikkelaar bij Res & Smit 
en betrokkene bij het plan Bad 
Zandvoort van AG Architecten. 
Hij gaf aan het raar te vinden 
dat er al een ambtelijk advies 
is gegeven voordat de omwo-
nenden, bewoners en raad een 
keus hebben kunnen maken. 
Hij verzocht de raad verder om 
de 0-toets af te wijzen en niet te 
betrekken in de stemming. Het 
herzien van het bestemmings-
plan kost tijd en geld en als het 
teveel oponthoud zou geven 
zou zijn opdrachtgever, de fa-
milie Berkhout-Keur, afhaken. 
Verder vroeg Du Pon of de raad 
zich wil vasthouden aan het vi-

door Nel Kerkman

De zaal van theater de Krocht was 
ondanks het mooie lenteweer 
goed bezet met jazzliefhebbers 
die hoge verwachtingen hadden 
van de aangekondigde muziek-
verbroedering getiteld ‘Classics 
Meets Jazz’. De bijzondere samen-
stelling van de musici waarvan de 

gerende bestemmingsplan. 

De coalitie partijen OPZ, D66 
en CDA kunnen zich in het 
voorstel vinden en zijn enthou-
siast dat er eindelijk, na jaren, 
voortgang is. Han Cohen (GBZ) 
gaf wethouder Challik een 
compliment dat zij het plan 
voortvarend heeft opgepakt, 
alleen vond hij de ambtelijke 
voorkeur niet echt charmant. 
Gert Toonen (PvdA) gaf de 
suggestie mee om de korte in-
leiding van het ambtelijk stuk 
met betrekking tot voorkeurs-
advies aan te passen. Belinda 
Göransson (VVD) meldde dat 
de mogelijkheid bestaat om 

muzikale achtergronden ver uit el-
kaar liggen met als ‘vreemde eend 
in de bijt’ Jaap Stork, als klassiek 
geschoolde pianist en organist en 
de tegenpolen Eric Timmermans 
en Kim Weemhoff meer richting 
jazzmuziek. 

De kruisbestuiving was zeer ver-
rassend, met de start van het stuk 

1/3 ondergronds te bouwen. 

Göransson kon zich er totaal 
niet in vinden dat de wet-
houder de plankeuze niet on-
dersteund. Ook stelde zij de 
prangende vraag aan de wet-
houder over de transparantie 
van het proces omdat de archi-
tect van Springtij lid is van de 
Welstandscommissie. Ze vroeg 
zich daarbij af of mogelijke 
schijn, zorgvuldigheid van het 
plan en belangenverstrenge-
ling in het geding is. Challik gaf 
aan dat in het najaar deze even-
tuele belangenverstrengeling 
besproken is en dat de archi-
tect inmiddels vervangend lid 
is van de Welstandscommissie 
(noot redactie: de architect 
heeft aangegeven dat hij sinds 
januari 2016 geen lid meer is 
van de Welstandscommissie). 

Op 22 maart wordt tijdens de 
raadsvergadering het gewij-
zigd raadsvoorstel Voorlopige 
plankeuze Watertorenplein in 
stemming gebracht.

‘Bach blues’ waar Timmermans 
en Weemhoff direct in het diepe 
werden gegooid. Het ging hen 
fantastisch af en de toon was ge-
zet voor een zeer gezellige maar 
ook leerzame middag. Dat Stork 
niet alleen een geweldige pianist 
is maar ook een zeer onderhou-
dende conferencier, was de ver-
rassing van de middag. Voor elk 
stuk gaf hij een goede uitleg of 
vertelde hij een genoeglijke anek-
dote. Er werd wat afgelachen! 

Daarbij werd het musiceren niet 
vergeten. De bekende sterren 
werden uit de hemel gespeeld, 
met composities van Gershwin, 
Bach, Ravel, Cole Porter en Oscar 
Peterson. En wat te denken dat 
Eric Timmermans ooit op zijn bas 
en strijkstok een olifant nabootste 
in het werk van Saint-Saëns ‘Le 
Carnaval des Animaux’ en Stork 
en Weemhoff vervolgens de vis-
sen in het aquarium door de zaal 
lieten zwemmen? Het waren de 
spectaculaire improvisaties van 
deze ras musici die deze middag 
zo bijzonder maakten. Een groots 
applaus was als dank voor een 
gezellig muzikaal uitstapje. Om 
te noteren: op 11 april heeft Jazz 
in Zandvoort Cor Bakker uitgeno-
digd in theater De Krocht.

Buiten het seizoen is de keuken 
op maandag, dinsdag en woens-
dag gesloten. 

Afgelopen zaterdag was de ultie-
me test. Een aantal vaste gasten 
werd uitgenodigd om te komen 
‘proefeten’. Onze redacteur Joop 
van Nes jr., voormalig kok, was 
een van de genodigden en nam 
de proef op de som. Zijn ervarin-
gen kunt u lezen op de website 
van de Zandvoortse Courant.

Commissie Ruimte en Economie, d.d. 9 maart

Vorige week werd bekend dat Zandvoort 
weer los gaat op 17, 18 en 19 juni.  

Er kwamen veel reacties van inwoners  
en ondernemers die erg veel zin 

hebben om van  de 2e editie van Pop Up 
Zandvoort een groot succes te maken. 

De eerste initiatieven hebben inmiddels de Pop Up organi-
satie bereikt. Iedereen mag meedoen. Jij dus ook! Maak ge-

bruik van deze unieke kans om jouw idee vergunningsvrij, 
zonder leges en precario, om te zetten in een evenement. 

Sla de handen ineen! 
Vorig jaar waren er een aantal fantastische initiatieven  
die ontstonden door samenwerking tussen inwoners en 

 ondernemers. De Pop Up organisatie hoopt dat er ook dit  
jaar weer veel samenwerking is tussen deze partijen.   

Aarzel als particulier dus niet om een ondernemer  
te benaderen met een bijzonder concept! 

Kan je niet wachten om aan de slag te gaan en heb je  
een goed idee voor een activiteit, initiatief of evenement  

tijdens het weekend van 17, 18 en 19 juni?  
Schrijf je dan voor 10 april in op  

www.popupzandvoort.nl en doe mee!  
De drie meest populaire evenementen maken o 

ok nog eens kans op een  geldprijs!  

Blijf in de tussentijd op de hoogte van Pop Up Zandvoort  
via  www.facebook.com/popupzandvoort of 

kijk op Twitter bij @popupzandvoort. 
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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…

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

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

Met innig leedwezen hebben wij kennis genomen van het afmaken van

 2400 volkomen gezonde Damherten
in de Amsterdamse Waterleiding Duinen.

Na een langdurig politiek onzeker bestaan hebben deze prachtige 
dieren deze ongelijke strijd vol vooroordelen, verdachtmakingen 

en stemmingmakerijen verloren.

De Damherten deden niemand kwaad en waren zeer geliefd bij een ieder.
Zij waren een aanwinst voor onze natuur en helemaal geïntegreerd 

in onze leefomgeving.

Onze speciale dank gaat uit naar de Partij voor de Dieren, 
GroenLinks, de Dierenbescherming, de Faunabescherming en een 
ieder die zich voor het welzijn van de Damherten hebben ingezet.

De Damherten worden in besloten kring afgeschoten, 
dus geen bezoek aan huis.

Ondanks dat de Damherten veel van viooltjes houden, 
liever geen bloemen.

Condoleance berichtjes graag naar:

Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam
Postbus 3007 Postbus 202
2001 DA  Haarlem 1000 AE Amsterdam

Diep bedroefd en teleurgesteld over 
zoveel onzinnige stemmingmakerij,
Nina & Marc Versteege-Ojevaar

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

VIOLEN
PRIMULA’S

VERGEET MIJ NIETEN

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

HEEFT U EEN 
BOODSCHAP VOOR 

UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl



Na de viering van het 125 jarig bestaan vorig jaar is het Wapen 
van Zandvoort nu bezig het etablissement nog aantrekkelij-
ker te maken. Het bruine café loopt inmiddels als een trein, 
waarbij vooral de keus aan speciaalbieren een groot succes 
is. De volgende stap is om de zaak ook op eetgebied uit te 
breiden. Geen chique restaurant, maar een gezellig eetcafé 
onder het motto Eten & Drinken.

Er is een geheel nieuwe kaart samengesteld. Om het de gasten 
makkelijk te maken is deze menukaart afgedrukt op een placemat, 
zodat je in één oogopslag ziet wat er zoal te eten is. Het leuke is 
dat de kaart vol verrassingen zit. Dat geldt zowel voor de voor-, 
hoofd- als nagerechten. Naast vaste gerechten zijn er wekelijks 
wisselende keuzemogelijkheden, wat het extra speciaal maakt. 
De hoofdgerechten worden geserveerd met salade en frietjes of 
aardappelgarnituur alsmede diverse soorten sauzen. Nieuw is ook 
de barhap op woensdag en donderdag. Voor € 7,75 krijg je dan 
een bord met lekker eten, die per week verschilt. Van vrijdag tot 
en met zondag serveert het Wapen de Tientjestopper. Ook hierbij 
geldt een lekkere maaltijd voor een scherpe prijs.

Wat de meeste gasten lekker zullen vinden is de eettip ‘Om te 
delen’. Deze is bedoeld om de lekkere trek  te stillen. Er is keuze uit 
een proeverij van diverse voorgerechten voor twee personen en 
een appetizersplankje met warme en koude gerechten, ook voor 
twee personen. En dan is er de grote variatie aan borrelhapjes, 
uiteenlopend van vlammetjes, Japanse kip tot een barplankje met 
diverse snacks. Leuk als je met meerdere mensen bent.

Komend weekend
Komend weekend is er van alles te beleven rond het Wapen 
van Zandvoort. Voor de eerste keer is de � nish van de ‘30 van 
Zandvoort’ op het Gasthuisplein. Een record aantal van 6.600 
wandelaars zullen het plein aan doen. Het Wapen haakt daarop 
in door vanaf 12.00 uur groots uit te pakken met een megaterras, 
dat loopt tot aan het begin van het Zandvoorts Museum. Rond de 
markante kastanjeboom komt een barcarrousel, waar van alles 
te krijgen is om de inwendige mens te versterken, variërend van 
broodjes en snacks tot ko�  e en alle andere soorten drankjes. 
Tijdens het nuttigen daarvan worden de wandelaars vermaakt 
door entertainer/zanger  Mark Meijer.

Op zondag is het Wapen vanaf 12.00 uur geopend om een gezel-
lige sfeer te scheppen voor de deelnemers aan de Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run en de supporters en kijkers aan de kant. 
Ter aanmoediging klinkt gezellige muziek die de lopers een boost 
moeten geven voor de laatste paar kilometers. Het Wapen van 
Zandvoort sluit het sportweekend muzikaal af met een optreden 
vanaf 17.00 uur van Papa Luigi & Amici.

Het Wapen nieuwe stijl: 
Eten & Drinken
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De onthulling van de Wensboom tijdens NL Doet

Marcel Meijer (L) dankt Ton Drommel voor zijn hulp, al 30 jaar | Foto: Rob Bossink

NL Doet feestelijk gevierd 
bij 10-jarig Pluspunt

De Babbelwagen; al meer dan 30 jaar  
een succesvolle formule

De middag kwam wat rustig op gang maar al snel kwa-
men er ruim 35 deelnemers binnen lopen bij Pluspunt om  
aan de slag te gaan tijdens NL DOET. Het thema was:  
‘vrijwilligerswerk is de handen uit de mouwen steken’, wat 
natuurlijk helemaal bij Pluspunt past.

Bijna een volle zaal in hotel Faber bij de herhaling van de 
diavoorstelling over de historie van Zandvoort, verzorgd 
en gepresenteerd door de Babbelwagen. Voor degene 
die het nog niet weten: de Babbelwagen bestaat uit een 
groepje enthousiaste Zandvoorters die actief zijn in het 
tonen van cultureel historische beelden plus verhalen uit 
het leven van Zandvoort. 

Er werd enthousiast geschilderd 
aan het nieuwe buurt-bankje 
dat na het aflakken naast de 
ingang van Pluspunt komt te 
staan. Gewapend met zwerf-
vuilknijpers en een bezem is 
een groep vrijwilligers de buurt 

door Nel Kerkman

De Babbelwagen is in 1986 opge-
richt door Marcel Meijer en heeft 
als doel door middel van diapre-
sentaties over het verleden en 
heden van onze badplaats ge-
zellige avonden te organiseren. 
De voorstellingen zijn altijd zeer 
gewild waardoor er vaak een 
tweede avond wordt georga-
niseerd. Hoewel een kaartje € 5 
kost is in wezen de avond gratis, 
want bij de prijs zijn twee con-
sumpties inbegrepen, buiten de 
koffie of thee bij binnenkomst, 
die wordt aangeboden door het 
gastvrije hotel Faber, dat ook 

gaan opruimen: met 3 volle 
vuilniszakken kwamen zij terug. 
Vervolgens heeft wethouder 
Liesbeth Challik de vrijwilligers 
aangemoedigd die het gat bij 
de nieuw geplaatste boom dicht 
schepten en heeft zij een pla-

de ruimte gratis ter beschikking 
stelt. Zandvoortse ondernemers 
sponsoren de hapjes, mooier kan 
het niet!

Visserspaden 
Op zaterdagavond 12 maart ging 
de herhalingsvoorstelling over 
de visserspaden en een rondje 
dorp. Presentator Ton Drommel 
bedenkt de thema’s met de ge-
schiedenis erbij. Best een hele 
klus want het is altijd flink zoeken, 
maar zoals altijd slaagt Drommel 
daar prima in. Ook nu weer want 
het blijkt dat er niet een maar 
twee paden door de vislopers 
werden gebruikt, een voor de 

quette bij deze boom onthuld. 
De wethouder bedankte hierbij 
niet alleen de Pluspunt vrijwil-
ligers maar alle Zandvoortse 
vrijwilligers voor al het werk dat 
zij dagelijks verrichten en sprak 
hiervoor haar bewondering uit. 
De boom en de plaquette zijn 
als dank voor dit vrijwilligers-
werk en in het kader van 10 jaar 
Pluspunt geplaatst. 

In de wensboom, die binnen bij 
Pluspunt staat, hangen sinds NL 
DOET een aantal wensen. De 
boom blijft een aantal maan-
den staan zodat iedereen er een 
wens in kan hangen: kom dus 
langs en doe een wens.

Dankzij de fanatieke deelne-
mers en de fijne samenwerking 
met de gemeente Zandvoort, 
die de boom, de plaquette, het 
bankje en de zwerfvuilknijpers 
heeft verzorgd, was NL DOET bij 
Pluspunt ook dit jaar weer een 
succes.
 

katholieken die de Raampoort 
gebruikten en een voor de her-
vormden die door de Haarlemse 
Zuidpoort liepen om hun vis in 
de vishal te verkopen. Er waren 
weer veel nieuwe verhalen gelar-
deerd met leuke anekdotes. 

Rondje dorp 
Na de pauze werd een dia-
presentatie getoond met een 
rondje dorp, beginnende bij 
het Kerkplein, gevolgd door 
het Dorpsplein en tot slot het 
Gasthuisplein. De vele onderne-
mers en hun panden van toen 
werden benoemd maar ook de 
huidige ondernemers, die trou-
wens in de zaal zaten, kwamen 
aan bod. 

Omdat Ton Dromm el 4 juni al 
30 jaar de avonden presenteert 
werd hij door Marcel Meijer extra 
in het zonnetje gezet. Ton kreeg 
een dinerbon aangeboden. 

Met het zingen van het Zand-
voorts volkslied werd de avond 
afgesloten, waarna er gelegen-
heid was om nog gezellig na te 
babbelen onder het genot van 
een gesponsord hapje van de 
Kaashoek en bitterballen van 
Faber. Initiatiefnemer van de 
Babbelwagen, Marcel Meijer 
kan weer terug blikken op een 
geslaagde cultureel historische 
avond. Geïnteresseerden moeten 
tot 17 december wachten voor 
de eerstvolgende Babbelwagen.



De charme van Zandvoort

infor-
matie
avond
Op deze avond willen wij u 
graag meer vertellen over onze 
plannen voor de watertoren en het 
Watertorenplein. Daarnaast is er 
gelegenheid voor het stellen van 

vragen en kunt u uw suggesties 
als omwonende of belangstellende 
met ons delen voor de verdere 
uitwerking.
We zien u graag a.s. maandag!

Zie ook onze video op www.springtijarchitecten.nl

in samenwerking met 
Watertoren CV.

21 maart 19.30 - 21.30
locatie Hotel Hoogland
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 

€ 10,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE
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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

Gevraagd: 
schoonmaakster 

die tevens kan helpen 
met het in- en uit 

checken van onze gasten 
voor 3 recreatie 
appartementen 

in Zandvoort. 
Eigenschappen: 

representatief, � exibel, 
met ervaring en 

goede referenties. 
Tel. 06-46084219

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

Klussen-Renovatie-
Bouw

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

aannemersbedrijf
Voor alle bouw- en 

renovatie in en 
rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor 

schoonmaakwerk 
bij u thuis.

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

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

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

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens repara-
tie straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee of op 
www.amsterdamaanzee.

amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

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

Stuc 4 all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

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

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

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120 per maand

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

Voor een pedicure
behandeling waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die 

gespecialiseerd
is in het verwijderen

van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten

en/of ingegroeide 
nagels

gaat u naar
Pedicure Carla.

Tevens Reiki 
behandelingen,
pijnverlichtende 

massagebank
en mental coach 

gesprekken.
Pro-voet lid.18 
jaar ervaring.

Tel. 06-46098919.
www. pedicure-

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

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

Te huur aangeboden: 
opslagruimte in 

Zandvoort-Noord. 
Ook voor tijdelijk periodes 

en in kleine gedeeltes. 
Zeer geschikt voor de 
opslag van inboedel, 

dozen, meubelen, 
winterbanden, 
skiboxen etc. 

Voor info bel na 18.00 uur 
naar 06-47903770

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

Vakantiehulp gevraagd 
voor 2 dagen in de week. 

De bode, tel. 5718845
....................................................

Hulp nodig met 
uw computer?

PC/laptop/tablet
Advies, storing verhelpen 

of training aan huis. 
Ook voor hulp bij uw 

online belastingopgave.
Bel 06-16633776

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

Te koop gevraagd: 
Speldjes en 

militaire 
onderscheidingen. 
Tevens penningen. 

Amanda: tel. 5718612
....................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Zandkorrels
Gespecialiseerd in

Porsche en 
4x4 Drives

Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.

Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties

en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort

023-5713919 of 
0653231754

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

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op 
www.amsterdamaanzee.

amsterdam en blijf 
op de hoogte

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

Zoekt u ruimte 
voor vergadering, 

feest of partij? 
Komt u dan eens praten 

met mij. 
Ab van der Moolen, 

café De Overkant 
(ingang blauwe tram) 

Tel. 0637570064 
/ 0235718374

email 
abvdmoolen@ziggo.nl

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen. Heeft
 u een goede o� erte?

Bel dan eerst ons
nog even!

Tel. 06-84772750
....................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw binnen en
 buiten schilderwerk.

www.023schilderwerken.
wordpress.com

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

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
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Iedereen is er een beetje aan 
toe intussen: blij weer! De korte 
files afgelopen zondag op de 
Zandvoortselaan waren dan ook 
niet verwonderlijk. Een vrije mid
dag creëren om de behaaglijke 
kou te braveren op het strand. Met 
goedgehumeurde gezichten. Een 
begrijpelijke keuze! 

De lente kriebelt. Zo zijn de eerste 
knopjes alweer zichtbaar langs de 
kant van de weg. Ik zie een fleurige, 
kleurige bloemenprint tuinposter 
in het eigen hofje van mijn verdere 
buren. Krachtige lopers tijdens de 
sportieve Scheveningen Zandvoort 
Marathon dag, waarop ondanks het 
zonnige voorjaarsweer een frisse 
Noordoosten wind getrotseerd 
moest worden. Naast de pannen
koeken en de glazen verse vruch
tensap, gingen de groepskaarten 
voor het jaar 2016 gretig over de 
toonbank bij De Duinrand. En hoe 
velen waren in losmakende voor
bereiding voor de wandeltochten 
en de circuitrun voor aankomend 
weekend? 

Het was druk in de Waterleiding
duinen. Kinderen gehuld in re
genlaarzen en winterjas met sjaal, 
gewoon rennend en takjes sprok
kelend. De voelbare stelletjes 
warmte die hand in hand ging met 
opbloeiende geborgenheid. Maar 
vooral, de fotografeerliefhebber 
met camera in de hand, vermoe
delijk op zoek naar de (nog) mak
kelijk te schieten fotoposes van de 
levenslustige, edele herten. Ik snap 
dat een oplossing niet zo geboden 
is. Er is gewikt en gewogen. Maar 
eens met het besluit kan ik niet 
zijn. Wat mij enigszins zorgen baart 
is het ‘gemak’ waarmee besloten 
wordt om een levend wezen af 
te schieten. En dan bedoel ik niet 
het besluit, maar het gemak waar
mee de trigger wordt overgehaald. 
Boswachter JanPiet zegt in een in
terview: Eenmaal achter je geweer 
moet je geen emoties meer hebben. 
Precies dat dus. Emotieloos, knal, en 
volgende. Is het de oplossing voor 
als we er niet meer uitkomen? Lijkt 
meer iets voor terreur. De grenzen 
zijn zo moeilijk vast te stellen. 

Een Belgische meneer sprak waar
heidsgetrouwe woorden in zijn ge
zegde: Wandelen is de haast 
uit je hoofd lopen, en kijken 
wat er overblijft. Voor deze 
dieren dus niet zo heel veel 
straks... 

Column
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Burgemeester Meijer met Annet Koper bij een van haar kunstwerken

Stabat Mater

Matthäus Passion in Zandvoort

‘Kunst is emotie’ Stabat Mater in de 
Protestantse kerk

Op Goede Vrijdag, 25 maart, zal in Zandvoort opnieuw 
een uitvoering zijn van een van de mooiste werken van 
de klassieke muziek: de Matthäus Passion. De eerste keer 
dat het werk in Zandvoort te beluisteren was, was in 2004. 
Toen werd het georganiseerd door Classic Concerts, in het 
kader van Zandvoort 700.

Al jarenlang exposeren elke vier maanden leden van de 
Beeldende Kunstenaarsvereniging Zandvoort (BKZ) hun 
werk in de vergaderkamer van burgemeester Niek Meijer. 
Meestal zijn het kunstwerken van twee kunstenaars maar 
dit keer is het een solo-expositie van Annet Koper. Haar 
schilderijen verfraaien de vergaderruimte en zorgen voor 
een kleurrijke uitstraling.

Komende zondag, Palmzondag, zal in de Protestantse 
kerk in het kader van de Kerkpleinconcerten van de stich-
ting Classic Concerts het Stabat Mater door Projectkoor 
Palmzondag en het Holland Kamerorkest uitgevoerd wor-
den. De in Zandvoort meer dan bekende dirigent Harry 
Brasser heeft de algehele leiding van deze schitterende 
productie in handen.

Zandvoort is een van de drie 
uitverkoren plaatsen in Noord
Holland waar de Nederlandse 
Bach Academie en het Barok
ensemble Eik en Linde, onder 
leiding van Hoite Pruiksma, 
met Pasen een uitvoering van 

Kunstenaar Annet Koper schil
dert sinds 2001 en maakt zeer 
bijzonder werk met verschillen
de technieken. De kunstwerken 
zijn vaak gemaakt van acryl en 
olieverf op linnen, soms abstract 
of figuratief maar altijd kleurrijk. 
Een van de kunstwerken in de 
vergaderruimte wijkt enigszins 
af van haar stijl en daarmee 
toont ze tevens haar veelzijdig
heid. Voor dit strandgezicht ge
bruikte zij verf vermengd met 
zand en voor het hekwerk echte 
boomschors en ijzerdraad.

“Mijn inspiratiebron is de na
tuur en mensen maar ook oude 
meesters hebben mijn interesse. 
Het onderwerp moet je raken en 

Het Stabat Mater van Giovanni 
Battista Pergolesi is een van de 
vele versies, het is een cyclus van 
gezangen over Maria die waar
schijnlijk omstreeks 1300 is ge
schreven door Jacopone da Todi. 
De compositie van Pergolesi da
teert uit 1736. “Huilend stond de 
Moeder aan de voet van het kruis, 
waaraan haar Zoon te sterven 
hing”, zo luidt de beginregel van 
het gedicht dat gebruikt is voor 
het Stabat Mater. Waarschijnlijk 
heeft Pergolesi het Stabat Mater 
met tussenpozen geschreven. 
Het slotduet schreef hij toen 
hij op zijn sterfbed lag (1736). 
Pergolesi had TBC, waaraan hij 
op 26jarige leeftijd overleed. 

dit meesterwerk van Johann 
Sebastiaan Bach geven. 

De Matthäus Passion wordt al
gemeen gezien als een van de 
mooiste werken van de klas
sieke muziek. Het is misschien 

wel zo dat het je ook blij maakt 
als je er naar kijkt. Het ervaren en 
beleven van vormen en kleuren 
moet iets met de mens doen”, 
legt zij uit in haar gesprek met 
burgemeester Niek Meijer. “Ik ab
straheer graag en trek meestal 
onderwerpen uit hun verband 
en plaats ze dan in vormen en 
vlakken”, vervolgt zij. Dat is dui
delijk te zien in haar kunstwerk 
‘Multicultureel’ waar diverse ge
zichten de basis vormen in com
binatie met abstracte vissen. 

De kunstwearken zijn in overleg 
met Annet Koper ook te huur. 
Voor meer informatie kunt u  
contact op nemen via www.
kunstlokaalkoper.nl. 

‘Projectkoor Palmzondag’ is  
een speciaal voor deze uitvoe
ring samengesteld koor. De 
liefde voor Bach en alle aan  
de passietijd gerelateerde com
ponisten, maakt hen één ge
heel en een vreugde om naar te  
luisteren. Het Holland Kamer
orkest heeft de intimiteit van 
musiceren in een kleine bezet
ting en zorgt voor een mooie 
balans tussen het koor en de 
solisten. 

Het concert is in de Protestantse 
kerk aan het Kerkplein en be
gint om 15.00 uur. De entree 
bedraagt € 5, inclusief een pro
gramma.

wel de bekendste, en tevens 
langste, composities van de 
grote componist uit het begin 
van de 16e eeuw. De Matthäus 
Passion vertelt het lijdens en 
sterfverhaal van Jezus als in het 
Evangelie volgens Mattheus. De 
Nederlandse Bach Academie 
werkt volgens het meesterge
zelleerling principe. Het koor 
(ca. 30 stemmen) bestaat uit 
professionele zangers, vakstu
denten zang en goede amateurs. 
Het Barokensemble Eik en Linde 
bestaat uit 31 professionele mu

sici die gespecialiseerd zijn in 
oude muziek en die spelen op 
historische instrumenten en op 
authentiek instrumentarium.

Het bijzondere concert wordt 
Goede Vrijdag 25 maart gegeven 
in de Agathakerk. De aanvang is 
om 19.00 uur en entree bedraagt 
€ 34. Kaarten zijn in de voorver
koop te verkrijgen bij Kaashuis 
Tromp, Grote Krocht 3. U kunt 
ook online kaarten bestellen via 
www.nederlandsebachacade
mie.nl. 
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De Staudt littekencreme met en zonder zonnefactor 
is ontwikkeld door de plastisch chirurgen uit Beverwijk
en is nu verkrijgbaar op: www.staudt.nl

Voor afspraak en informatie:

Voor

Na

kijk voor al onze 
behandelingen op 
www.bloemingdael.nl

NU OOK AVOND- EN WEEKEND SPREEKUUR

Kliniek Bloemingdael in Haarlem is de
privékliniek voor cosmetische chirurgie
en is opgericht door de plastisch chirurgen
van het Rode Kruis Ziekenhuis in
Beverwijk en het Spaarne Gasthuis
in Haarlem. De gehele behandeling wordt
door deze ervaren plastisch chirurgen in
het ziekenhuis uitgevoerd.

Kliniek Bloemingdael | Spaarne Gasthuis, locatie Noord
Vondelweg 999 | 2026 BW Haarlem
Tel. 023 544 4974 | www.bloemingdael.nl

De Staudt littekencreme met en zonder zonnefactor
is ontwikkeld door de plastisch chirurgen uit Beverwijk
en is nu verkrijgbaar op: www.staudt.nl

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 duofiets
•    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

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Neem een  
kijkje bij de 
zorg van  
Zorgbalans

Wil je van dichtbij bekijken hoe de ouderenzorg 
werkt? Kom dan op zaterdag 19 maart langs bij 
één van de woonzorgcentra, ontmoetingscentra  
of thuiszorg buurtteams van Zorgbalans. 

HAARLEM 
Ontmoetingscentrum Spaarnestroom,  
Thuiszorg Buurtteam Spaarne Midden  
en Thuiszorg Buurtteam Cronjé
De Fjord, Paul Krugerkade 6

Buurtteam Haarlem Zuid-West
Faradaystraat 2

HEEMSTEDE
Woonzorgcentrum De Heemhaven
Von Brücken Focklaan 20

BLOEMENDAAL
Prettig Thuis Team Overveen
Bloemendaalseweg 125a

BENNEBROEK
Buurtteam Bennebroek
Bennebroekerlaan 49a

Kijk voor openingstijden,  
het programma en alle  
andere locaties op  
www.zorgbalans.nl/opendag  





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

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.

Evenementenvergunningen verleend 
• Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting  

Sportevenementen Le Champion voor de 30 van Zand-
voort, die plaatsvindt op zaterdag 19 maart 2016.

• Er is een evenementenvergunning verleend aan de 
Stichting Sportevenementen Le Champion voor de 
Omloop van Zandvoort die plaatsvindt op zondag 20 
maart 2016.

• Er is een evenementenvergunning verleend aan de 
Stichting Sportevenementen Le Champion voor de 
Circuitrun die plaatsvindt op zondag 20 maart 2016

• Kerkpad 3-5, creëren twee woningen, ingekomen 16-02-
2016, ODIJ-2016-27345.

• Swaluestraat 11, kappen boom, ingekomen 09 maart  
2016, ODIJ-2016-27429.

• Kostverlorenstraat 95 c-f, verzoek afw.bep.vh bestem-
mingplan voor tijdelijk huisvesten statushouders, inge-
komen 09 maart 2016, ODIJ-2016-27421.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunnin-
gen kunt u digitaal inzien op de computer in centrale hal 
van het raadhuis. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. 
Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over 
deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden ver-
leend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen 
van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze pu-
blicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt 
indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden ver-
leend 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:
• Keesomstraat locatie plantsoen voor flat Distel, kappen 

boom, verzonden 19 maart 2016, ODIJ-2016-26231.
• Diaconiehuisstraat 32, uitbreiden woning, verzonden 09 

maart 2016, ODIJ-2016-25923.
• Mr. Troelstrastraat 46, uitbreiden woning, verzonden 11 

maart 2016, ODIJ-2016-25797.

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

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort 
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een 

Gemeentelijke publicatie week 11 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 10 en 
de verdere in week 10 door het college genomen besluiten 
zijn in week 11 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 maart 2016

De onderwerpen van deze vergadering: 
Motie van wantrouwen
Beschikbaar stellen middelen voor uitvoering concernplan 
2016-2017
Voorlopige plankeuze Watertorenplein
Ingekomen post
Verslagen van de vergaderingen van 23 februari en 3 maart 
2016

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

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

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

Presidium 
Het raadspresidium komt bijeen op donderdag 24 maart 
2016 om 20.00 uur

De onderwerpen voor deze vergadering:
Plaatsvervangend voorzitter van de raad
Rol van buitengewone leden en raadsleden in relatie tot 
contacten met de ambtelijke organisatie.

De bijeenkomst vindt plaats in Nieuw Unicum, Zandvoort-
selaan 165, 2042 XK Zandvoort.

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

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Grote Krocht 1, verplaatsen condensor-installatie, inge-

komen 04-03-2016, ODIJ-2016-27274.
• Marisstraat 28, uitbreiden woning, ingekomen 04-03-

2016, ODIJ-2016-27303.
• Brederodestraat 20a, verzoek afw.bep.vh bestemmings-

plan ivm wijziging functie loods in woning, ingekomen 
05-03-2016, ODIJ-2016-27348.

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

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

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

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

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

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

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

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

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Max 9o 7o 8o 7-8o

Min 1o 4o 5o 5o

Zon 90% 35% 30% 30%

Neerslag 0% 10% 35% 40%

Wind no. 4 n. 3-4 nnw. 3-4 nw. 4

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Maart zo’n 3 graden te koud 
tot nu toe 

Het is opvallend dat na zachte of zelfs zeer zachte win-
ters, niet zelden een relatief koud voorjaar volgt. Ook 
nu lijkt dit het geval te zijn. Maart 2016 verloopt tot op 
heden zo’n 3 graden te koud. Het enorme contrast met 
december 2015 valt dan onmiddellijk op (de maand 
was 6 graden te zacht). 

Het aantal vorstdagen is op-
vallend hoog nu. Op sommige 
stekken vroor het iedere nacht 
en dat al in een reeks vanaf 
22 februari. Die nachten wor-
den nu geleidelijk milder door 
toename van bewolking.

Het weer is nog prima tot vrij-
dag met tot en met donder-
dagmiddag overwegend veel 
zon in Zandvoort. Er waait een 
matige noordoostenwind op 
de boulevard en achter glas is 
het goed toeven. Daarna komt 
het accent van het weersbepa-
lende hogedrukgebied meer 
richting Schotland uit.

Later kiest het hoog domici-
lie bij Ierland en dat betekent 
dat de wind krimpt naar het 
noordwesten. Daardoor wor-
den steeds meer wolken en 
vochtvelden aangevoerd over 
de Noordzee en dat betekent 
dat de maartzon meer en meer 
verstek moet laten gaan in het 
tijdpad vrijdag tot en met het 
weekend. 

De temperaturen worden 
ook allengs genivelleerd en 
vooral de nachten verlopen 
dan weer vorstvrij. De kans 
op wat regen neemt ook toe 

in ’t weekend, alhoewel het 
om hele kleine hoeveelheden 
zal gaan. In het gebied van 
Zuid-Kennemerland kan het 
dus even lichtjes regenen om-
streeks zaterdag/zondag.

We zien tegelijkertijd ten 
noordoosten van ons een � in-
ke kou-uitval over het noord-
oosten van Europa. In de regio 
St. Petersburg tot aan Polen 
(later de Balkan) gaat het � ink 
vriezen dan. De kans is klein 
dat een deel van die pool-
koude ons nog gaat bereiken 
gezien de ligging van de druk-
gebieden.

Het verdere verloop van maart 
zal niet heel anders worden 
waarschijnlijk. De kans op een 
zwoele stroming uit het zuiden 
of zuidoosten met maxima tot 
20 graden lijkt klein te zijn tot 
pakweg 25 maart.

De kans is dus best groot dat 
maart 2016 als een te koude 
maand in de boeken kan wor-
den genoteerd. 

Meer weerinfo is er via 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167

Het was een loodzware editie tegen de wind in | Foto: Ebru van der Ploeg

FIT4Kidz nieuw hulpprogramma 
voor kinderen met overgewicht 

Scheveningen-Zandvoort marathon 
werd gevecht tegen de wind 

Zandvoort staat hoog genoteerd in de landelijke lijst van 
kinderen met overgewicht. Tot op heden was er echter 
geen professionele mogelijkheid om deze kinderen te be-
geleiden naar een gezonder lichaam. Een drietal specia-
listen op dit gebied hebben die handschoen opgepakt en 
een programma voor 11 en 12 jarigen gemaakt: FIT4Kidz.

Afgelopen zondag was de wind het natuurelement waar alle deelnemers tijdens de 
9e editie van de Scheveningen-Zandvoort marathon mee te maken hadden. Ondanks 
het zonnige voorjaarsweer stond er een frisse Noordoostenwind dus de lopers hadden 
het hele parcours richting Zandvoort een � kse wind tegen. Het werd een heus gevecht. 
Vooral de laatste 10 kilometer hakten er bij veel lopers in. 

FIT4Kidz is een beweeg- en voe-
dingsprogramma voor kinderen 
met overgewicht van 11 en 12 
jaar (groep 8) dat opgezet is door 
oefentherapeut Jordi Wolkers, 
orthomoleculair natuurdiëtist 
Adèle Schmidt en oefenthera-
peut Cathy Samé Lottin. 

Dolly ten Pierik worstelde met 
het gewicht van haar kleinzoon 
en legde haar probleem voor 
bij oefentherapeut Cathy Samé 
Lottin. Die heeft het bij haar col-
lega’s aangekaart en FIT4Kidz 
was geboren. Het programma 
is erop gericht kinderen spelen-
derwijs te motiveren en plezier 
te laten ervaren in bewegen 

Door het mooie weer was het 
druk op het strand, dus was 
er veel publiek langs het par-
cours. Winnaar van de indivi-
duele marathon werd de Belg 
Dries Wiewouters in een tijd van 
3:18:27 uur. Petra Lampaert uit 
Leuven kwam als eerste bij de 
vrouwen over de streep in een 
tijd van 3:53:34 uur.

De marathon had net als vorig 
jaar ook een KidsRun als onder-
deel. De kinderen die hieraan 
meededen vonden het geweldig 
om mee te lopen. Het was voor 

en zo onder andere hun moto-
riek en conditie te verbeteren. 
Daarnaast leren de kinderen een 
gezonder voedingspatroon aan 
te nemen en wat de risico’s zijn 
van overgewicht.

In 10 groepslessen wordt naast 
het bewegen in de vorm van 
sport en spel, ook veel aandacht 
besteed aan gezonde voeding en 
zullen ook de ouders/verzorgers 
erbij betrokken worden. Onder 
andere een voedingsworkshop, 
ontspanningsoefeningen zoals 
yoga en een supermarkttour 
om etiketten te leren lezen ko-
men aan bod. De individuele 
begeleiding bestaat uit circa 12 

de kinderen een prachtige erva-
ring om zo voor het goede doel 
Terre des Hommes geld binnen 
te halen. Team VAV Veenendaal 
is dit jaar als eerste ge� nisht en 
vlak erachter kwam KAV Haarlem 
en een mooie derde plek was er 
voor Pallas Wageningen. De be-
ker voor de KidsRun gaat elk jaar 
naar het team wat het hoogste 
bedrag heeft opgehaald voor 
het goede doel: dit jaar was dit 
Willem III uit Amsterdam.

Nieuw dit jaar was de toevoeging 
van de wandelmarathon. De eer-

behandelingen en zal voor ieder 
kind gericht zijn op zijn of haar 
individuele doelen en behoef-
ten. Bij de eindevaluatie wordt 
er individueel gekeken naar een 
intern of extern vervolgtraject en 
een eventuele follow up vanaf 
september in overleg met de 
verwijzer en ouders. 

De lessen worden in Waves, 
beach & health center in 
Zandvoort, onder het Palace 
Hotel, gegeven. Op maandag 
21 maart starten de individuele 
behandelingen en op maandag 
4 april de groepslessen. Voor 
deelname is een verwijsbrief 
van de huisarts of schoolarts no-
dig. Inschrijven kan tot en met 
31 maart via info@newwaves.nl 
of tel. 5713255. De kosten zijn 
€ 25 eigen bijdrage, alle lessen 
en behandelingen worden ver-
goed door de zorgverzekeraar. 
Er kunnen maximaal 8 kinderen 
geplaatst worden.

ste wandelaars kwamen na 15.00 
uur binnen. Zij hebben net als de 
lopers een zware tocht gehad. 

“We kijken terug op een geslaag-
de editie van deze unieke strand-
marathon. In totaal is er ruim 
€ 8.000 opgehaald voor Terre 
des Hommes. Wij bedanken alle 
vrijwilligers voor hun bijdrage en 
natuurlijk beachclub Culpeper 
in Scheveningen en Rapa Nui 
in Zandvoort voor hun gastvrij-
heid tijdens de start en � nish”, zei 
coördinator Berber Stellingwerf 
na a� oop.
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Melding verkeersmaatregelen 
Zandvoort Circuitrun 2016
Op zaterdag 19 maart zijn de Haltestraat, Kleine Krocht en Gasthuisplein afgesloten 
voor het wandelevenement “30 van Zandvoort”.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten verschillende straten af te sluiten 
voor verkeer tijdens de Zandvoort Circuitrun 2016. De afsluitingen worden ingesteld op 
zondag 20 maart van 12:00 uur tot 15:30 uur.

Ook is besloten op dinsdag 15 maart de aankondigingsborden te plaatsen in de bocht van de Boulevard Paulus 
Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat, de Van Speijkstraat, het Wagenmakerspad, Gasthuisplein, 
de Kleine Krocht, het zuidelijk deel van de Brederodestraat, de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus Loot 
en de Seinpostweg om deze locaties vrij te houden van geparkeerde auto’s. Zodoende zal een groot deel van 
Zandvoort voor motorvoertuigen op zondag 20 maart niet of  moeilijk bereikbaar zijn. 

Parkeervergunninghouders voor vergunning gebieden die niet of moeilijk bereikbaar zijn, kunnen met hun par-
keervergunning in de andere vergunning gebieden parkeren.

Om het verkeer te informeren dat Zandvoort gedurende de Zandvoort Circuitrun niet via de Zeeweg / Boule-
vard Barnaart te bereiken is, zal op zondag 20 maart een vooraankondigingsbord “Zandvoort” met verwijzings-
pijl en een vooraankondigings-tekstkar worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg / Militairenweg.

Tevens worden tijdens de Zandvoort Circuitrun verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion, 
dit heeft de volgende gevolgen:

Voor buslijn 80 geldt: Op zaterdag 19-03-2016 en zondag 20-03-2016 is er een wandel-  en fi etsevenement 
in Zandvoort. Hierdoor zal er beiden dagen een omleiding gereden moeten worden. 

De route zal zijn: Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat (halte), Hogeweg (Halte Politiebureau). 
Vervallen halte: Koninginneweg, Busstation

Voor buslijn 81 geldt: van 12:00 uur tot 15:30 uur: 
De route zal zijn: Zijlweg, Westelijke randweg, Leidsevaartweg, Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat,  

Oranjestraat, Grote Krocht. 
Vervallen haltes: Van Galenstraat, Koper-Passerel/Station, Badhuisplein,  Vondellaan, 
Burg. v. Alphenstraat, Station, Circuit

Voor buslijn 84 geldt: van 12:00 tot 15:30 uur vanaf Haarlem stationsplein tot aan de Zeeweg de route van 
 lijn 81. Dit om de passagiers toch een mogelijkheid te geven om die richting 
 Bloemendaal aan Zee te reizen. Alle haltes in de omleiding zijn vervangende haltes. 
 Nabij de halte Tentenkamp zal de lijn 84 via de doorsteek over de normale rijbaan 
 de route terug naar Haarlem vervolgen.

Voor de volledige tekst van het “Verkeersbesluit Zandvoort Circuitrun 2016” 
wordt verwezen naar www.offi cielebekendmakingen.nl 

en de website van de gemeente Zandvoort: 
www.zandvoort.nl/inwoner/actueel_inwoner/verkeersbesluiten

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

De 30 van Zandvoort brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht

die veel verder gaat dan wandelen alleen. Want het evenement betekent ook veel

voor Zandvoort en dat ondersteunen we van harte. 

rabobank.nl/haarlem

Waardoor
iedereen
wint.

De 30 van
Zandvoort

steunen

VERGROOT UW BEREIK VIA 
DE ZANDVOORTSE COURANT

Wist u dat uw advertentie 
in De Zandvoortse Courant 

voordelig kan worden 
doorgeplaatst in de regio?

Haarlems Nieuwsblad: 
Haarlem, Heemstede, Spaarndam 

 Oplage: ca. 84.000

Weekblad Huis-aan-huis: 
Bloemendaal, IJmuiden, Santpoort, Velserbroek, Driehuis, Velsen 

 Oplage: ca. 32.000

Vraag naar de zeer gunstige voorwaarden!  

Gillis Kok: 06-46046026 
gillis@zandvoortsecourant.nl
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Deze kans voor ZHC gaat er niet in

Verdedigende actie van Justin Luiten

Met de hakken over de sloot

Gelijkspel voor hockeydames

Lions moest hard werken 

De handbaldames van ZSC zijn zondag in Hoofddorp 
kampioen geworden. Met de gedachte dat Monnicken-
dam hooguit nog langszij kon komen en één punt dus vol-
doende zou zijn, ging ZSC de wedstrijd tegen de reserves 
van het Hoofddorpse Lotus in.

De Zandvoortse hockeydames van ZHC zijn de tweede 
helft van de competitie begonnen met een gelijkspel te-
gen De Kraaien uit Wijdewormer. Beide ploegen kwamen 
niet verder dan één doelpunt: 1-1.

SV Zandvoort heeft zaterdag van Blauw-Wit/Beursbengels gewonnen, maar het was een 
dubbeltje op zijn kan. Na een 4-1 voorsprong werd het 4-3 en ook nog 4-4, maar dat 
doelpunt werd door de scheidsrechter afgekeurd. Door de winst blijft Zandvoort in de 
race voor het kampioenschap.

Het was voor Zandvoort een las-
tige wedstrijd. Door het stugge 
verdedigen van beide ploegen 
waren er zo goed als geen kan-
sen om tot scoren te komen. Pas 
diep in de tweede helft was het 
De Kraaien dat op voorsprong 
kwam. “Gelukkig konden we nog 
wel vrij snel de gelijkmaker sco-
ren. Kraaien kreeg een strafcor-
ner, maar bij het aangeven ging 
het helemaal mis. De bal schoot 
onder de stick van de stopper 

De heren van Lions zijn voor 
sterk dit seizoen. Dat ondervond 
ook de nummer 2 Gaasperdam 
Wariors. Onze dorpsgenoten 
waren, mede door tactische  
ingrepen van de tot coach ge-

Het begin was zeer hoopge-
vend. Al in de vierde minuut kon 
Jesse ‘goudhaantje’ de Haan de 
Amsterdamse keeper passeren 
voor de 1-0. Een paar minuten 
later was het Boy Visser die uit 
een hoekschop doeltreffend de 
2-0 inkopte. Zandvoort zat op 
fluweel tegen de nummer 4 van 
de ranglijst. In de 25e minuut 
was het De Haan die uit een 
strafschop Zandvoorts derde en 
zijn tweede doelpunt kon aan-
tekenen. Niet veel later kreeg 
ook Zandvoort een strafschop 
tegen na een handsbal van een 
van de verdedigers. Keeper Jorrit 
Schmidt zat nog wel met zijn 
handen aan de bal maar niet vol-
doende om de 3-1 te voorkomen.

Negen minuten later lag een 
dramatische ontwikkeling aan 
de basis van het verdere ver-
loop van de wedstrijd. De nes-
tor van de ploeg en de man met 
de meeste ervaring, Milan Berck 
Beelenkamp, moest zich met een 
hamstringblessure laten vervan-

gen. Aanvankelijk was er niets 
aan de hand want Visser was 
in de 35e minuut opnieuw met 
zijn hoofd trefzeker en bracht de 
ruststand op 4-1.

Na rust rook Blauw-Wit/Beurs-
bengels zijn kansen en ging er-
voor. Zandvoort moest achteruit 
voetballen en stond allengs met 
de rug tegen de muur. De orga-
nisatie was volkomen verdwe-
nen en de gedachte van ‘weg is 
weg’ vierde hoogtij. Gevoetbald 
werd er nog nauwelijks en de 
Amsterdammers kwamen steeds 
dichterbij want 4-1 werd 4-2 en 
zelf nog 4-3. 

De arbiter, die overigens 9 (!) gele 
kaarten uitdeelde om de orde op 
het veld te bewaren maar een 
donkerrode kaart voor de kee-
per van Blauw-Wit/Beursbengels 
vergat te geven, liet maar door-
spelen. Diep in blessuretijd viel 
een vierde doelpunt van de gas-
ten. Die echter werd, zonder dat 
ervoor gevlagd werd, door de 

Voetbal

Hockey

Basketbal

“We hoorden gisteravond dat 
Monnickendam, onze concur-
rent voor het kampioenschap, 
had verloren waardoor het 
kampioenschap al een feit was. 
Toch wilden we natuurlijk deze 
laatste wedstrijd nog winnen. 
Aangemoedigd door het vele 

leidsman afgekeurd wegens (ver-
meend) buitenspel. Opluchting 
voor Zandvoort dat dus ternau-
wernood met 4-3 won.

Volgende week staat de con-
frontatie en alles beslissende 
uitwedstrijd tegen koploper 
Buitenveldert op de agenda. 
Weet Zandvoort het kunstje van 
de thuiswedstrijd (1-0) te kopië-
ren dan gloort er een gedroomd 
kampioenschap aan de horizon. 
Mocht Buitenveldert, dat zater-
dag met 1-2 bij VVC won, echter 
de winnende partij zijn, dan is 
Zandvoort hoogstwaarschijnlijk 
afgehaakt voor de titel. De na-
competitie moet dan uitsluitsel 
geven voor mogelijke promotie 
naar de 2e klasse. 

Overige uitslagen 3e klasse B: 
KHFC – ZSGO/WMS: 0-0; Jos/
Watergraafsmeer – IJmuiden: 
5-2; Arsenal ASV – Vlug en 
Vaardig: 5-4; Stormvogels (2 rode 
kaarten) – De Brug: 2-2 en SCW – 
CTO ’70 werd 0-1. 

Op alfabetische volgorde:
Bloemingdael
Aan Zee (strandclub 12)
Abovo Media
Administratiekantoor K. Willemse
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst J. Bluijs
Café Koper
Café Neuf
Chocolate & Diamonds
Circus Zandvoort
Creme Fresh VP
Dorsman Assurantiën
Empelen en Van Dijk
Glasservice Schoenmaker
Goodnight
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis
Koene Cleaning Service

KVV Grafische Vormgeving
Maxima (AP) 
Modeltuinen Zwanenburg
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem en Omstreken
Shiatsis
SKiP
Slagerij Marcel Horneman
Speeltuin Groenendaal
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen PlaZand
Strandpaviljoen Thalassa
Taxicentrale Fred Spronk
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Trieling Keukens
Van der Valk Notariaat
Wapen van Zandvoort
Watertoren Zandvoort cv
Zorgbalans

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

Adverteerders

publiek dat was meegekomen 
begonnen we toch wat gespan-
nen aan de wedstrijd”, zei een 
dolblije Martina Balk na afloop. 

Na een trage eerste helft en een 
10-12 ruststand, won ZSC na een 
betere tweede helft uiteindelijk 

met 18-27. Na afloop waren er fe-
licitaties en bloemen van voorzit-
ter Brigitte de Jong. “En natuurlijk 
hebben we met z’n allen op het 
kampioenschap geproost!”, sluit 
de aanvoerster af. Scores ZSC: 
Noëlle Vos: 10; Naomi Kaspers: 
5; Romena Daniëls en Laura 
Koning: 4; Manon van Duijn: 3 en 
Szilvia Jakab scoorde één keer.

Na een korte pauze, gaat ZSC 
beginnen aan het tweede deel 
van de veldcompetitie. Die start 
op 3 april met om 11.30 uur een 
uitwedstrijd in en tegen Baarn.

Dames ZSC zijn kampioen

Handbal

door, wat Zandvoort de moge-
lijkheid gaf voor een razend snel-
le counter”, herinnert Julia Buchel 
zich. Door een mooie combinatie 
tussen Melanie Franse en Tanya 
Vriesema kon laatstgenoemde de 
stand gelijktrekken: 1-1. “Hierna 
gingen we echt goed hockeyen. 
We kregen nog een aantal kan-
sen, maar er zat niet meer in”, 
aldus Buchel. Volgende week 
spelen de Zandvoortse dames 
om 12.45 in en tegen Nijkerk.

bombardeerde Erwin Kettmann, 
met 69-78 te sterk voor 
Gaasperdam Wariors. Scores 
Lions: Niels Crabbendam 36; Ron 
v.d. Meij 20 en Robert ten Pierik 
10 punten.



 

www.facebook.com/MaximaVloeren 

MAXIMA 
VLOER EN RAAM TOTAAL 

A
Aktie alleen geldig op maandag 

Tweede Paasdag  
wij zijn open van 11:00 – 17:00 

VLOER EN RAAM TOTAAL

Wie tot 10 kan tellen kan bij Maxima Laminaat bestellen! 

Heeft u al een offerte? Neemt u deze mee, wij zijn altijd goedkoper. 

023-5365138   info@maximavloerenvoordelig.nl 

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

1,- 2,- 
 

3,- 4,-

Maandag 2e Paasdag Kinderanimatie! 
Springkussen en Popcorn Machine 

5,- 
 

6,- 
 

7,- 
 

8,- 
 

9,- 
 

10,- 
 

Wij wensen u hele fijne Paasdagen! 

,-Ondervloer Alufoam 
3mm dik – Per m2 ,-Laminaat Reiniger 

Quick Step 3,- Plakplinten 
Per Stuk -Stijlplinten 9cm wit 

  Per meter 

Laminaat Eik Donker 
V-groef – 7mm 

Normaal Woongebruik 

Laminaat Eik Nevada 
V-groef – 7mm 

Normaal Woongebruik 

 

Laminaat Eik Naturel 
V-groef – 7mm 

Zwaar Woongebruik 

 

Laminaat Eik Amsterdam 
V-groef – 7mm 

Zwaar Woongebruik 

 

,- Laminaat Eik Loire 
V-groef – 7mm 

Zwaar Woongebruik 

 
-Laminaat Eik Leven 

V-groef – 8mm - Zwaar 
Woon- en Werkgebruik 

 

Maxima Vloer en Raam Totaal 
www.maximavloerenvoordelig.nl 

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

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

www.youtube.com/MaximaVloeren 

Openingstijden 
Maandag  
Dinsdag  
Woensdag  
Donderdag  
Vrijdag  
Zaterdag  
 

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

 
 


