
Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Zieke iepen en kastanjes, 
wat doen we er aan?

Kijk op pagina 14
Gemeente Zandvoort

Zondag 12 juni 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

Domstad Blazers Ensemble 
o.l.v. Leon Bosch - dirigent

1

9 13 153
Jubileum Muziek 4daagse Tennis
Popkoor viert
feest om 
12,5 jarig bestaan

Jeugdige leden
muziekschool
presenteren zich

12e jaargang • week 23 • 9 juni 2016

Wandel4Daagse
is vlekkeloos
verlopen
 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  oplage 9.500 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl

TC Zandvoort
moet buigen
in finale

In een illuster rijtje

Terugschakelen

‘Van Verstappen
naar Theo Hilbers

Vismaaltijd. Het
past ons allemaal.’

Vervolg op pagina 2

Vrijdag werd de naam van Max Verstappen onthuld op het monument | Foto: Chris Schotanus

Goed weekend voor de naam ‘Zandvoort’

Circa 100.000 man trok naar Zandvoort om Max Verstappen te zien | Foto: Chris Schotanus

Ruim 100.000 enthousiaste bezoekers hebben tijdens 
de Familie Racedagen driven by Max Verstappen volop 
kunnen genieten van een indrukwekkend autosport-
weekend op Circuit Park Zandvoort. Het is het grootste 
aantal bezoekers op het circuit sinds de A1 GP van tien 
jaar geleden. Ook op het strand was het door het prach-
tige weer lekker druk, al zou het wellicht zonder het 
Verstappenfestijn nog een stuk drukker zijn geweest.

Op beide dagen was het, mede 
door het prachtige weer, goed 
druk in Zandvoort. De treinen re-
den elk kwartier en zaten stamp-
vol. Was het op de weg zaterdag 
nog opvallend rustig, op zondag 
daarentegen waren de aanvoer-
wegen al vroeg druk. Rond 08.00 
uur waren de parkeerterreinen 
al helemaal volgestroomd, waar-
vandaan een gestage stroom 
voetgangers richting Circuit Park 
Zandvoort trok. 

De hoofdrol was natuurlijk 
voor Max Verstappen, die zijn 
fans trakteerde op de nodige 
demonstratieronden in de Red 
Bull Racing F1 bolide, maar ook 
voor onvergetelijke momen-
ten zorgde bij de signeerses-

sies en ‘selfie’-momenten met 
zijn voornamelijk jeugdige 
fans. Medeorganisator Jumbo 
Supermarkten bood veel be-
zoekers de kans om het familie-
weekend gratis mee te maken 
en organiseerde diverse activi-
teiten op het gecreëerde Jumbo 
Familieplein.

De duintoppen stonden vol 
en de tribunes puilden uit, het 
publiek genoot van het gebo-
den racespektakel. Ook veel 
Zandvoorters waren in hun nop-
jes met het geweldige geluid van 
een F1-motor met turbo, dat in 
het hele dorp te horen was. Oude 
tijden herleefden, al zullen er 
vast ook dorpsgenoten geweest 
zijn die minder enthousiast te-
rugdachten aan ‘die herrie van 
het circuit’. 

Zondagavond stonden er weer 
dikke rijen voor de ingang van 
het NS-station. Logischerwijze 
stond het op de uitvalswegen 
van Zandvoort nog enige tijd 
vast. Toen de � les weer opge-
lost waren, werd het weer rustig 
in Zandvoort, dat een week-
end lang the-place-to-be van 
Nederland is geweest.

Vorige week vrijdag is de naam van Max Verstappen toe-
gevoegd aan de namen van de groten der vaderlandse 
autosport. Die namen, 26 stuks tot vrijdag, staan op 
het Autosport Monument dat bij de ingang van Circuit 
Park Zandvoort staat. Het monument is een eerbetoon 
aan alle autosportgrootheden die hun bijdrage aan de 
sport meer dan voldoende hebben bewezen.

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Iets goed schoonmaken 

lijkt onmogelijk totdat 

het gedaan is.
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Autosport monument

Als 18-jarige Formule 1-
cou reur van Red Bull 
Racing heeft Max Ver-
stappen Nederlandse 
geschiedenis geschreven 
door een aantal weken 
geleden in Barcelona de 
eerste Nederlandse GP-
winnaar in de geschiede-
nis te worden. Tevens was 
hij de jongste coureur ooit 
die een Grand Prix won. 
Reden genoeg om hem 
met zijn naam op het mo-
nument te eren.

“Het is bijzonder om sa-
men met mijn vader op 
het monument te staan. 
Ook ben ik trots om tus-
sen al die andere namen te 

mogen staan. Mijn vader is 
altijd heel belangrijk voor 
mij geweest in mijn carriè-
re. En nog steeds. Wat dat 
betreft verdient hij eigen-
lijk een monument voor 
zich alleen, vind ik”, aldus 
de jonge Verstappen.

Illustere namen die op 
het monument staan 
zijn, naast die van Max 
Verstappen en zijn vader 
Jos, onder meer Carel 
Godin de Beaufort, Gijs van 
Lennep, Hans Hugenholtz 
sr, Michael Bleekemolen, 
Jan Lammers, Robert 
Doorn bos,  Christ i jan 
Albers, Tom Coronel en 
Giedo van der Garde. 

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Kyara Janssen
en de mannen van 
www.webbro.nl

Bedankt,
Voor het maken van 
mijn mooie website, 
ik ben er super blij mee!!!

Dat jullie nog veel mooie websites mogen maken.

www.paulvanderoord.nl

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

Tel. 023-5713200 - www.beachclubtien.nl

Bij heerlijk zonnig weer hoort  
een heerlijk menu, dus dat betekent weer 

volop genieten bij Beach Club Tien! 

Tataki van tonijn 
of

Serranoham met meloen 
❖

Kalfsbiefstuk met gerookte zalm en kreeftensaus 
of

Heilbotfilet met beurre blanc en gefrituurde kappertjes
❖

Roomijs dessert van koffie, chocolade en amandel

Iedere dag 
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 24,95 p.p.

In ons geliefde vakantieland,
is tijdens een wandeling,
plotseling van ons heengegaan
mijn lieve, zorgzame vrouw,
onze moeder, oma en overgrootmoeder

Alida Schaap-Paap
Ali

ô Zandvoort                                         † Parga, Griekenland
14 juni 1938                                                            27 mei 2016

Arie Schaap
Betty en Dirk
Wilma en Paul
John (in liefdevolle herinnering)

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Flemingstraat 150
2041 VM  Zandvoort

Ali is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67, Zandvoort. Daar is gelegenheid tot afscheid 
nemen en condoleren op donderdag 9 juni van 19.00 uur 
tot 19.45 uur.

De samenkomst voorafgaand aan de crematie vindt plaats  
op vrijdag 10 juni om 14.00 uur in de aula van Crematorium 
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis, 
Velsen.

Na de samenkomst ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer 
van het crematorium.

De basis

In liefdevolle herinnering

7 juni 2006          7 juni 2016

Onze vader Piet Keur
(Anoul)

Geen moment uit onze gedachten.

Pieter en Marieke Keur

THANKS RATATOUILLE!

30 mei  Southern Cross
06 juni Ratatouille

13 juni Bokkedoorns 
20 juni Restaurant-ML

27 juni Vrienden van Jacob
04 juli Restaurant Daalder

AMAZING MONDAYS | MONDAYS AT 19.00 | BY RESERVATION ONLY

HOOG HOOG HOOGLaag Laag

Waterstanden
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Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023 - 5716785

Direzione: 
Spada

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

Texels bier proeven 
Aan Zee!
• Skuumkoppe
• Wit
• Donkerd IPA
• Springtij

Plus hapjes, voor 2 personen 
€15,50

Ook leuk voor Vaderdag!

Info: www.aanzee12.nl

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Weekspecial:

Gebakken Zeewolf 
geserveerd met verse groenten, aardappeltjes uit 

de oven en een kruidige tomatensaus

voor € 12,95

Tel: 023 - 571 75 80
(Vanaf don. 9 Juni t/m woe. 15 Juni)

3 JARIG BESTAAN 
AMSTERDAM BEACH HOTEL

Datum : Zondag 12 juni

Tijd/aanvang : 15.00 uur

Entree : GRATIS

Optreden van : Buckwheat en DJ Marco De Boer

Uw specialist in wild en gevogelte 

O.a. vers verkrijgbaar:

• Biologische polderhoen € 4,95 500 gr.

• Gegrilde dijfilet € 7,00 500 gr.

• Kip roedjak € 7,00 500 gr.

• Kip kerrie € 7,00 500 gr.

Iedere woensdag op de weekmarkt 

Poelier 
Hans Ruardy
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… is Zandvoort afgelopen 
weekend weer flink op de kaart 
gezet. Maandag stond in heel 
veel kranten de namen van Max 
Verstappen en Zandvoort, vet af-
gedrukt. Een betere reclame had 
onze badplaats zich niet kunnen 
wensen. Duizenden bezoekers 
kwamen op de fiets, met de auto 
of trein. Het was weer vanouds. 
Vrijdagavond was het aanzwellen 
van de motoren van de F1 goed 
te horen. Een kippenvel moment. 
Ook zondag konden wij in onze 
tuin de momenten dat Max 
Verstappen plankgas gaf, goed 
volgen. 
 Tijdens de Familie Racedagen 
maakte Max Verstappen zijn fans 
blij met een handtekening. Er wa-
ren verschillende races, stunt- en 
vliegshows, een parade van su-
percars en veel vermaak voor het 
hele gezin op het circuitterrein. 
Zelfs de strandliefhebbers kwa-
men aan hun trekken. Maar op-
eens stijgt er een mistige walm 
uit de catacomben van het dorp 
omhoog. Ja hoor, het was tijd 
voor het Zandvoortse klaaguur-
tje. Ik zat heerlijk in de tuin toen 
op Facebook plots iemand vanuit 
zijn vakantieadres in Spanje met 
de klaagzang begon. “Het dorp 
was doodstil en de ondernemers 
hadden niets te doen omdat de 
straten naar het centrum waren 
afgesloten!” Zelfs een verhaal dat 
je een identiteitsbewijs moest la-
ten zien anders kwam je het dorp 
niet in, cirkelde als een prikkende 
mug rond. Gelukkig ontzenuwde 
een ondernemer het verhaal en 
plaatste een foto van een drukke 
Kerkstraat waar je over de hoof-
den kon lopen. Andere medele-
zers meldden dat de terrassen vol 
zaten en het gezellig druk was in 
het centrum. Het tij keerde. 
 Omdat wij een afspraak elders 
in het dorp hadden en ik met de 
auto er naartoe moest, beslo-
ten wij een rondje dorp te ma-
ken. Prompt kwamen wij op de 
Kostverlorenstraat in een file te 
staan, bingo. Een verkeersrege-
laar stond vriendelijk te zwaaien 
dus waren wij snel op onze be-
stemming. Op de terugweg 
kwamen wij, via sluipweggetjes, 
op de Dr. Gerkestraat nogmaals 
vast te zitten. Op onze rit zijn wij 
geen obstakels tegen gekomen 
die ons verboden verder te gaan. 
Niemand vroeg wat een ‘gate-
petiel’ was als bewijs dat 
je Zandvoorter bent. Dus 
laten we met ‘omdenken’ 
beginnen: wie zijn blik ver-
ruimt ziet meer!
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Gezellig en druk is het tijdens Dancing in the Street | Foto: Ebru van der Ploeg

Vrolijkheid troef bij The Beach Pop Singers

Gezellig muziekweekend met mooi, zwoel zomerweer

Feestelijk jubileumoptreden van The Beach Pop Singers

Naast de drukte rond Max Verstappen kende Zandvoort ook een gezellig muziekweek-
end. Dat begon vrijdagavond al op het Raadhuisplein. Nadat Verstappen klaar was met 
handtekeningen zetten, maakte hij plaats voor de band Buckwheat. 

Zaterdag vierden The Beach Pop Singers het heugelijke 
feit dat 12,5 jaar geleden het koor werd opgericht. Een 
feestelijk ingericht theater De Krocht was de plaats van 
handeling en de beschikbare plaatsen waren tot de laat-
ste toe bezet.

De zesmansformatie speelde 
heerlijke soul en funk uit de 70’s, 
80’s en 90’s. Ze trokken weliswaar 
niet zo veel volk als Verstappen, 
maar ze wisten in de loop van de 
avond toch een groot publiek 
aan zich te binden. Om ervoor 
te zorgen dat de toehoorders 
bleven hangen, had de band 
opdracht gekregen geen pauze 
te houden…

Zaterdagavond stond het mu-
ziekfestival Dancing in the 

Het koor staat onder de be-
zielende leiding van Arno 
Westenburger die mede aan de 
wieg van The Beach Pop Singers 
heeft gestaan. Hij maakt ook 
regelmatig arrangementen en 

Street op het programma. 
Speciaal voor een jonger pu-
bliek. Meerdere Dj´s, waaronder 
een aantal uit Zandvoort, zorg-
den voor onvervalste dance 
en house. Van te voren was al 
gewaarschuwd dat de bassen 
de boventoon zouden voeren, 
maar dat viel achteraf best 
mee. Bij Laurel & Hardy draaide 
de Zandvoortse Lady Mix zelfs 
populaire nummers als Buona 
Sera en Bloed, Zweet en Tranen. 
Uitbater Ron Brouwer had er 

heeft daar veel succes mee. Een 
aantal daarvan stond zaterdag 
op het programma. 

Uiteraard werd er terug geke-
ken op 12,5 jaar muziek maken 

trouwens persoonlijk voor ge-
zorgd dat Red Bull, de sponsor 
van Max Verstappen, zich niet 
alleen manifesteerde op het 
circuit. Op zijn verzoek om het 
centrum ook bij het racefestijn 
te betrekken, werden door Red 
Bull voor zijn bedrijf grote pa-
rasols en statafels geplaatst en 
zelfs een te gekke draaitafel met 
logo. “Ik vond dat het dorp ook 
wel mee mocht meeprofiteren 
van de Max-gekte”, aldus een 
tevreden Brouwer.

en werden de grootste suc-
cesnummers van het koor nog 
eens een keer voor het grote 
publiek uit de kast gehaald. 
Heel creatief was het optreden 
van twee leerlingen uit de stal 
van ‘balletjuf’ Conny Lodewijk. 
Fabienne Deesker, die vanuit 
de school van Conny Lodewijk 
is doorgestroomd naar de bal-
letopleiding van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, 
legde veel gevoel in haar optre-

Behalve bij Laurel & Hardy zorg-
den diverse Dj’s in de Haltestraat 
voor het muzikale geweld, dat 
de jeugd heel erg aansprak. Bij 
café Fier en café Anders draaide 
het jeugdige Zandvoortse talent 
CAJOR, hij is pas 15 jaar. Zijn trot-
se moeder vertelde dat hij geen 
Dj genoemd wil worden, hij voelt 
zich meer muzikant, want hij 
maakt zijn muziek zelf. Dat dit in 
het wereldje wordt gewaardeerd 
blijkt wel want hij wordt uitgeno-
digd om te komen draaien op di-
verse grote events. Verder werd 
er gedraaid naast café Neuf en 
bij de Yanks op het Dorpsplein. 
De muziek daar klonk heel aan-
trekkelijk! 

Wie naar het Kerkplein kwam 
om daar de aangekondigde Dj 
op te zoeken, kwam bedrogen 
uit. Over het plein galmde wel 
gezellige muziek, maar die bleek 
afkomstig van een feest achter 
de Protestantse kerk. Het toe-
gangshek was echter dicht, want 
het bleek te gaan om een beslo-
ten feest. De terrassen van het 
Kerkplein genoten in ieder geval 
mee. Genieten was het trouwens 
overal wat betreft het weer. Het 
leek wel zomer. Lekker zwoel. 
Een ideale temperatuur voor een 
feestje in de buitenlucht. En dat 
werd het!

den net als Jasper Bolsenbroek 
met zijn speciale dans.

Het was een waardig stilstaan bij 
12,5 jaar zingen voor een koor 
dat grote bekendheid in de we-
reld van de vaderlandse koren 
heeft gekregen door het jaar-
lijks organiseren van Korendag, 
waarvan dit jaar op 1 oktober 
aanstaande de tweede lustru-
meditie georganiseerd gaat 
worden.



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

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
9 juni t/m 15 juni

ANGRY BIRDS (3D/NL)

ZA/ZO/WO OM 13.30 & 15.30 UUR

THE JUNGLE BOOK (3D)

DO TM DI OM 19.00 UUR

MOTHER’S DAY
DO TM DI OM 21.30 UUR 

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM
TRUMBO
SCHRIJVER TRUMBO (BRYAN CRANSTON) 
TROTSEERT HOLLYWOOD
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
INDEPENDENCE DAY: 
RESURGENCE (3D) ➔ VANAF 23 JUNI

FINDING DORY (3D/NL) ➔ VANAF 29 JUNI

ICE AGE 5: 
COLLISION COURSE (3D/NL) ➔ VANAF 13 JULI

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

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

023 5740330  Hella Wanders 
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Herstel het Samen

Vrijdag 1 juli van 14.00 tot 16.00 uur 
 kunt u weer met uw kapotte spullen langskomen 

bij OOK Zandvoort.

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los 
zit? Met een broodrooster dat niet meer werkt? 

Een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? 
Weggooien? Zonde!

OOK Zandvoort wil de bewoners van Zandvoort 
door middel van Herstel het Samen mobiliseren 

om elkaar te helpen bij het repareren van kapotte 
maar vaak nog goede spullen die met een kleine 

reparatie weer een hele tijd mee kunnen.

BELBUS nu ook op maandagavond

De Belbus is nu ook gestart met vervoer 
in de avonduren. 

U kunt op de maandagavond van 18.30 uur tot 
21.30 uur gebruik maken van de Belbus. 

De afspraken voor de Belbus worden zo ruim 
mogelijk (minimaal een halve dag) van tevoren 

telefonisch bij Pluspunt op 5717373 aangevraagd. 
U kunt tijdens werkdagen bellen tot 16.30 uur. 
Kostprijs retourrit : € 1,60 (vanaf 1 juli € 1,70).

Kom je OOK eten?

Lekker en gezellig met elkaar eten 
aan een gedekte tafel. 

Heeft nog enkele plaatsen op de donderdag!  
Tijdens het drankje vooraf  om 17.00 uur kan er 

kennisgemaakt worden met de andere gasten. 
Om ca 17.30 uur kan iedereen aan tafel. 

Kostprijs € 7,50 vooraf opgeven.

Pluspunt is op zoek naar 
vrijwilligers M/V

Die buurtbewoners willen bezoeken, 
wandelen of vervoer. 

Plezierig wonen doe je samen.

Koffi e-in

Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
nodigt de heerlijke geur van koffi e en 

vers gebakken koekjes dorpsgenoten uit om 
op bezoek te gaan bij de Koffi e-In. 

Bij mooi weer wordt de koffi e ook in onze 
binnentuin geserveerd.

De koffi e/thee kost € 1,10 voor 2 kopjes met 
een vers gebakken traktatie.

 Roosvice voor de kleintjes is gratis.

www.shiatsis.nl    
tel. 023-5427858

Shiatsutherapie en massage

Ervaar hoe fijn het is 
om te ontstressen en 

in balans te zijn. 

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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Evenementenagenda

10  Theo Hilbers Vismaaltijd 
Gasthuisplein, 18.00-20.00 uur

12  Kunst- en boekenmarkt 
Badhuisplein, 11.00-17.00 uur

17  Schouw De Wurf 
Zandvoortse kledingdracht (omstreeks 1875) 
in Bibliotheek Zandvoort, aanvang 15.00 uur

17-19  Pop Up Weekend 
Weekend vol evenementen in Zandvoort

18+19  Cycling Zandvoort
 Fietsevenement op Circuit Park Zandvoort

19 Classic Concert: Domstad Blazers Ensemble 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

❈ JUNI ❂  JUNI ❁

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

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 24: ma. 13 juni t/m zo. 19 juni
Aspergeschotel  ..........................................................................................

Met beenham , eieren en Hollandaise saus.

6 x Kipsaté + 
6 x Runder burger  .................................................................................

Albert Heijn verbouwen
Grijp uw voordeel

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

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

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

100 gram € 1,45

Samen € 9,95



Gallery de Wachtkamer
In winkelgalerij  ‘Jupiter Plaza’,   |  Haltestraat 2

Openingstijden:
Vrijdag en zaterdag: 11.00 - 16.00 uur 
en zondag: 12.00 - 16.00 uur

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Foto’s Chris Schotanus

“In 2019 Grand Prix in Zandvoort”
Max Verstappen maakte vrijdagavond een triomfantelijke entree in Zandvoort. Hij had 
voor wethouder Gerard Kuipers bij de ontmoeting op het gemeentehuis een verrassen-
de mededeling: “Over drie jaar komt de Grand Prix terug naar Zandvoort.” Kuipers glom 
van trots: “Dat zou toch geweldig zijn. En waarom ook niet. Max moet toch een thuiscir-
cuit hebben als hij wereldkampioen wordt.”

Het enthousiasme op vrijdag-
avond kende geen grenzen. In 
de raadszaal ging Verstappen 
heel relaxed op de foto met wet-
houders, andere genodigden en 
vooral de aanwezige kinderen. 
Hij liet het zich allemaal welge-
vallen. Max hier, Max daar. Hij 
deed wat ze van hem wilden. 
“Max is een makkelijke naam. 
Dat ze er allerlei varianten op 
maken, vind ik juist leuk”, liet de 
jonge ster weten. Welke hoort 
hij het meest? “Nou, MAXimaal, 
cliMAX, MAXmania en natuurlijk 
Overstappen, van die reclame”, 
vertelt hij. In de schaduw van 
Max liepen zijn vaste ‘pitspoe-
zen’ Angelique Boxman (19) en 
Kim Kremer (26). “Wij zijn drie da-
gen lang in zijn buurt. Om hem 
bij te staan, maar voornamelijk 
voor ‘het leuke plaatje’. Dit maak 
je nooit meer mee. We genieten 
er allebei heel erg van”, aldus de 
dames.

Het Raadhuisplein stond inmid-
dels bomvol met fans die alle-
maal een glimp van de raceheld 

wilden opvangen en het liefst 
ook nog een handtekening van 
hem wilden scoren. Dat laatste 
lukte zeker. Max nam alle tijd om 
met iedereen op de foto te gaan 
en onderwijl handtekeningen uit 
te delen. Ook hier kregen kinde-
ren volop zijn aandacht, maar 
ook hunkerende vaders werden 
door hem bediend. Dit alles in 
een heel relaxte sfeer. Voor het 
bordes stond de Formule 1-wa-
gen van Red Bull te glimmen. 
Toen de mecaniciens de motor 
startten, deinsde menigeen ach-
teruit. Wat een lawaai! Oordopjes 
waren geen overbodige luxe. 

Formule 1
Boven op het bordes stond va-
der Jos Verstappen te genieten 
van het uitzicht. Duizenden 
mensen die kwamen voor zijn 
zoon! “Ja, dit is geweldig. Vind je 
het gek dat ik trots ben?” Naast 
hem stond circuitdirecteur prins 
Bernhard van Oranje ook te ge-
nieten. “De Grand Prix terug in 
Zandvoort krijgen zou geweldig 
zijn. Het zou kunnen, maar dan 

moet de overheid er achter gaan 
staan en er moeten enkele grote 
sponsors komen. En natuurlijk 
moet ook het circuit worden 
aangepast.” Volgens wethouder 
Kuipers is het komen en gaan 
van toeschouwers het probleem 
niet. “Treinen kunnen af en aan 
rijden en het probleem met de 
auto’s daar vinden we ook een 
oplossing voor”, weet hij.

Oud-Formule 1-coureur Gijs van 
Lennep zou het geweldig vinden. 
“Als je nu ziet wat Max losmaakt 
bij het publiek. Dat was in mijn 
tijd ook wel, maar persoonlijk 
hield ik er niet zo van om in de 
picture te staan. Maar nu met al 
die smartphones, is het gewoon 
geworden. Max gaat daar heel 
goed mee om”, aldus de oud-
coureur. 

Vader Jos schrikt even als hij 
deze vraag krijgt: ‘Waarom doet 
u in september niet mee met de 
Historic Grand Prix?’ Zijn reactie: 
“Zo oud ben ik toch nog niet? Ik 
zal er over nadenken…” 

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)

Alle kinderen moeten 
kunnen meedoen

Er zijn kinderen die niet mee 
kunnen doen. Omdat hun ou-
ders geen geld hebben voor de 
sportclub, de muziekschool, to-
neelclub of schildercursus. Met 
als gevolg dat deze kinderen let-
terlijk aan de kant blijven staan. 
Het Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds maken het 
� nancieel mogelijk dat alle kin-
deren van 4 tot 18 jaar mee kun-
nen doen. Met sport en cultuur. 
Elke derde donderdag van de 
maand zal het Jeugdsportfonds 
en het Jeugdcultuurfonds daar-
om een spreekuur houden in 
Bibliotheek Zandvoort om ge-
zinnen en potentiële interme-
diairs de gelegenheid te geven 
om vragen te stellen. Het gratis 
spreekuur is van 14.30 tot 16.00 
uur. 

Alpe d’Huzes

Vorige week donderdag was 
het voor Marja Hendriks uur 
‘U’. De Zandvoortse deed mee 
aan een prestatiewandeling 
om geld op te halen voor het 
koningin Wilhelmina Fonds, 
het nationale kankerbestrij-
dingsfonds. De Zandvoortse 
Courant berichtte al eerder 
over haar voornemen om dit 
te presteren en vorige week 
donderdag heeft ze de missie 
volbracht. Ze heeft de tocht 
langs 21 genummerde en be-
roemde bochten naar de top 

van Pic Blanc, waar Aple d’Huez 
op 1.860 meter hoogte ligt, bin-
nen 3,5 uur bedwongen. Een 
knappe prestatie, waarmee ze 
€ 1.700 heeft kunnen bijdragen 
aan onderzoek naar de bestrij-
ding van volksziekte nummer 1 
in Nederland. 

Flitsende mini etalage
Het Zandvoorts Museum heeft 
tot 31 augustus een schitte-
rende ruimte in het NS station 
Zandvoort als etalage beschik-
baar gekregen. Binnenkort 
wordt in deze etalage promotie 
gemaakt voor de Amsterdam 
Beach tentoonstelling die 18 
juni van start gaat en wordt 
er gewezen op de tentoon-
stelling met Formule 1 Grand 
Prix Zandvoort vanaf 1948, 
die vanaf 26 augustus op de 
agenda staat. Zo wordt er een 
mooie verbinding gemaakt tus-
sen de NS reizigers, het Circuit 
Park Zandvoort en verwijzing 
naar het strand, centrum en het 
Zandvoorts Museum.

Slechtziend? 
Woensdag 15 juni geeft 
Konink lijke Visio in Bibliotheek 
Zandvoort van 11.00 – 13.00 
uur gratis informatie en advies 
bij slechtziendheid of blindheid. 
Tijdens dit inloopspreekuur 
kunt u ook allerlei hulpmidde-
len op het gebied van vergro-
ting en verlichting (bij lezen erg 
belangrijk), mobiliteit, commu-
nicatie en verzorging uitprobe-
ren. Meer info: www.visio.org.

Spannend in de bieb
Met een bril op je neus kan 
je woensdag 15 juni de span-
nendste momenten beleven 
in Bibliotheek Zandvoort. Van 
14.00 tot 16.00 uur sta je mid-
den in de digitale wereld door 
middel van een 3D-bril kan je 
meespelen in je favoriete game 
of de hoofdrol in een � lm heb-
ben. De demonstratie is gratis 
te bezoeken en is geschikt voor 
volwassenen én kinderen vanaf 
8 jaar. Reserveren is niet nodig. 
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Ondernemers in Zandvoort opgelet
Praat en denk mee over een nieuw op te richten Innovatiefonds

Van ondernemers                                Voor ondernemers                                Door ondernemers

Een fonds van en (deels) betaald door alle ondernemers, waarmee innovatieve ontwikkelingen kunnen 
worden ontplooid om de kwaliteit van Zandvoort aan Zee naar een nog hoger niveau te brengen! 

I Fong Ernst-Chi, Stichting Marketing Zandvoort / Bram Boon, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP / Gillis Kok, Zandvoortse Courant

John Cornelisse, Strandpachtersvereniging (Seizoensgebonden)  / Robert Hartog, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort 

Ron Brouwer, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP / Peter Tromp, Ondernemers Vereniging Zandvoort / Ben Zonneveld, Bewoner

Lana Lemmens, Directeur VVV Zandvoort / Ingrid Muller, ZZP’er / Ivo Lemmens, Ondernemer / René van der Moot, Vastgoedondernemer Zandvoort 

Theo Miedema, Strandpachtersvereniging (Jaarrond) / Michael Alberts, Ondernemers Belangen Zandvoort / Linda Clewits, Hotelier

Peter van Delft, Stichting Marketing Zandvoort / Theo van der Laan, Vastgoedvereniging / Peter van den Bosch, Adviseur Zandvoort 

Peter Bluijs, Ondernemers Vereniging Zandvoort / Femke Sieperda, Ondernemer / Pascal Spijkerman, Kwartiermaker 

U I T N O D I G I N G  
Innovatiefonds Zandvoort aan Zee

Maandag 13 juni
Beach Club Tien 

Boulevard de Favauge 10
20.00 uur - 22.00 uur

Maandag 13 juni  
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

13.00 uur - 15.00 uur 

 
U I T N O D I G I N G 

Innovatiefonds Zandvoort aan Zee 
 
 
Beste ondernemer in Zandvoort, 
 
Vanuit het kernteam zijn ondernemers en gemeente in gesprek over het oprichten van een 
Innovatiefonds. Dit fonds is één van de wensen van ondernemers, die staan omschreven in het 
Convenant Retail en Horeca dat vorig jaar door alle ondernemersverenigingen is ondertekend.  
 
Met de komst van een Innovatiefonds kan de kwaliteit van de badplaats Zandvoort aan Zee naar een 
hoger plan worden getild. Daar hebben natuurlijk alle Zandvoortse ondernemers baat bij. 
 
Het Innovatiefonds is van ons allemaal! 
Het mooie is dat het Innovatiefonds van de ondernemers zélf is. Zij kunnen straks zelf bepalen welke 
middelen in aanmerking komen om te investeren in een beter en mooier Zandvoort.  
 
Inmiddels is een eerste opzet voor een Innovatiefonds gemaakt. Het fonds wordt daarin gevuld door 
een bijdrage vanuit de ondernemers en de gemeente. De leden van het kernteam zijn zeer benieuwd 
of ze op de goede weg zijn en willen dit heel graag voorleggen aan hun collega-ondernemers.  
 
UW MENING EN INBRENG IS VAN GROOT BELANG! 
 
Hoe meer ondernemers meepraten en meedenken over het Innovatiefonds, hoe beter kan worden 
geïnventariseerd wat uw goedkeuring kan krijgen en waar er ruimte voor verbetering is. Tijdens een 
informatie- en participatiebijeenkomst kunnen ondernemers reageren, meedenken en aanvullen. Kom 
daarom naar één van de twee bijeenkomsten:  

 
Maandag 13 juni     Maandag 13 juni 
Circus Zandvoort    Beach Club Tien  
Gasthuisplein 5     Boulevard de Favauge 10 
13.00 uur - 15.00 uur     20.00 uur - 22.00 uur 

 
Met de resultaten uit deze twee bijeenkomsten kan het kernteam verder met de uitwerking van het 
Innovatiefonds.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
De leden van het kernteam 
 
I Fong Ernst-Chi, Stichting Marketing Zandvoort 
Bram Boon, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP  
John Cornelisse, Strandpachtersvereniging (Seizoensgebonden)  
Robert Hartog, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort 
Ron Brouwer, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP  
Gillis Kok, Zandvoortse Courant  
Peter Tromp, Ondernemers Vereniging Zandvoort 
Ben Zonneveld, Bewoner 
Lana Lemmens, Directeur VVV Zandvoort 
Ingrid Muller, ZZP’er  
Ivo Lemmens, Ondernemer  
René van der Moot, Vastgoedondernemer Zandvoort  
Theo Miedema, Strandpachtersvereniging (Jaarrond) 
Michael Alberts, Ondernemers Belangen Zandvoort  
Peter van Delft, Stichting Marketing Zandvoort 
Theo van der Laan, Vastgoedvereniging Zandvoort  
Peter Bluijs, Ondernemers Vereniging Zandvoort 
Femke Sieperda, Ondernemer 
Linda Clewits, Hotelier  
Pascal Spijkerman, Kwartiermaker  
Peter van den Bosch, Adviseur  
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Bewegingsoefeningen voor senioren

Bewegen voor senioren 
is belangrijk en gezond

Innovatiefonds voor de ondernemers

Iedere woensdagochtend besteden veel Zandvoortse senioren via het ServicePaspoort en 
ZorgBalans aandacht aan hun conditie. Bekend mag zijn dat als je een paar keer per week 
goed traint, je zowel lichamelijk als geestelijk sterker wordt. En je humeur gaat er ook op 
vooruit, dat komt door de endor� ne die vrijkomt.

Het Kernteam, een commissie van een groot aantal be-
trokken ondernemers die gevormd is om het vastgestelde 
Convenant Pop-Up, Retail & Horeca handen en voeten te 
geven, is in gesprek over het oprichten van een Innovatie-
fonds. Dit fonds is één van de wensen van ondernemers, 
die staan omschreven in het convenant dat vorig jaar door 
alle ondernemersverenigingen is ondertekend. Dat fonds 
van, door en voor de Zandvoortse ondernemers moet er 
voor gaan zorgen dat de kwaliteit van onze badplaats 
verder wordt verbeterd. 

“Wij trainen iedere week in thea-
ter De Krocht van 09.00 tot 10.00 
uur, van 10.00 tot 11.00 uur en 
van 11.00 tot 12.00 uur. Het twee-
de uur is het pittigste, die deel-
nemers doen dit al zo’n 20 jaar! 
De leeftijd gaat vanaf ongeveer 
60 omhoog tot … Je kunt er heel 
lang mee doorgaan”, zegt docen-
te Carla. Na iedere les wordt er 
een kopje ko�  e of thee gedron-

Het mooie is dat het Innovatie-
fonds van de ondernemers zelf 
is. Zij kunnen straks zelf bepa-
len welke middelen in aanmer-
king komen om te investeren in 
een beter en mooier Zandvoort. 
Inmiddels is een eerste opzet ge-
maakt. Het fonds wordt daarin ge-
vuld door een bijdrage vanuit de 
ondernemers en de gemeente. De 
leden van het Kernteam zijn zeer 
benieuwd of ze op de goede weg 
zijn en willen dit heel graag voor-
leggen aan hun collega-onder-
nemers. Hoe meer ondernemers 
meepraten en meedenken over 
het Innovatiefonds, hoe beter 
kan worden geïnventariseerd wat 
goedkeuring kan krijgen en waar 
er ruimte voor verbetering is. 

Bijeenkomsten
Komende maandag 13 juni 
wordt op twee verschillende tij-
den en locaties een bijeenkomst 

ken voor de sociale contacten. 
“Met name de derde groep kan 
nog wat versterking gebruiken. 
Het aantal deelnemers is door li-
chamelijke ongemakken geslon-
ken. Zowel dames als heren zijn 
welkom”, aldus Carla.

De groepen starten met een goe-
de warming up om de spieren 
warm te maken en de bloedsom-

gehouden, waarin andere on-
dernemers welkom zijn om hun 
reactie te geven en mee te den-
ken. In de middag tussen 13.00 
en 15.00 uur in de bioscoop van 
Circus Zandvoort en in de avond 
van 20.00 tot 22.00 uur in het 
beach house van strandpaviljoen 
Beach Club Tien.

Portefeuillehouder 
zet zich in
Wethouder Gerard Kuipers is een 
groot voorstander. “Goed om te 
zien dat de ondernemers zich 
op deze manier inzetten. Het 
idee komt ook niet bij ons (col-
lege, red.) vandaan, de onder-
nemers hebben zelf het balletje 
opgegooid. Dat tekent hun be-
trokkenheid”, zei de wethouder 
van onder andere Toerisme en 
Economie, de twee onderdelen 
van zijn portefeuille die er recht-
streeks mee te maken hebben. 

loop te stimuleren. Daarna een 
slow aerobics van 20 minuten op 
heerlijke stimulerende muziek. 
Vervolgens wordt er met materi-
alen op de stoelen ‘gestoeid’ en 
als afsluiter is er een rustige coo-
ling down. Alle lichaamsfuncties 
komen aan bod, van de tenen 
tot de kleinste vingerkootjes. 
Senioren zijn van harte welkom 
voor een gratis proe� es.

Deelnemers overleg
Deelnemer aan het overleg René 
van der Moot is voorzichtig opti-
mistisch als hij zegt: “Ik vind het 
een hele goede ontwikkeling, 
maar het moet nog wel goed 
uitgevoerd worden. De bedoe-
ling is goed, maar we zijn er nog 
niet.” Een andere deelnemer aan 
het overleg is Ivo Lemmens. Hij is 
positief/kritisch als hij zegt: “Het 
Innovatiefonds is een unieke 
kans voor Zandvoort om het tij 
te keren. Met het Innovatiefonds 
kunnen we langzaam stappen 
zetten naar een eenheid in uit-
straling voor de bezoekende 
toeristen. Maar het is van uiterst 
belang dat er heel goed gekeken 
wordt naar de wijze van beste-
ding en beheer. Zoals de naam 
al aangeeft is het bedoeld om 
nieuwe impulsen te geven aan 
Zandvoort ter bevordering van 
het Zandvoorts ondernemerskli-
maat. Ik ben een groot voorstan-
der, maar wel kritisch!”

Hoe het verder gaat met het 
Innovatiefonds ligt in de toe-
komst verborgen, echter dat 
er nu eens koppen met spij-
kers geslagen moeten worden 
is een ding wat zeker is. Het 
Innovatiefonds zou zomaar een 
heel goed idee kunnen zijn waar 
Zandvoort economisch echt be-
ter van kan worden.

Klaar voor de start

Sponsorloop voor Dierenlot

Vismaaltijd bijna vol

De leerlingenraad van de Nicolaasschool heeft afgelopen 
vrijdag een grote sponsorloop, op het kunstgras van ZHC, 
voor de stichting Dierenlot georganiseerd. Alle groepen 
deden daaraan mee. 

Het is voor de 7e keer dat Erwin Hilbers de Theo Hilbers 
vismaaltijd organiseert. Bij Bruna Balkenende zijn nog 
enkele kaarten te koop voor het visfeestje van komende 
vrijdag op het Gasthuisplein.

De kinderen hadden van tevoren 
al bij familieleden, buren, vrien-
den en kennissen voor elkaar ge-
kregen dat ze per afgelegd rond-
je een bepaald bedrag voor de 
dierenambulances, die de stich-
ting exploiteert, zouden krijgen. 
Na een fanatieke warming-up, 

In de loop der jaren is er een 
aantal tradities ontstaan. Zo 
wordt er altijd een geweldige 
vissoep, gemaakt door Pieter 
Keur, geserveerd en worden de 
lekkerbekjes, die nauwelijks op 
een bord passen, ter plaatse en 
super vers gebakken. Een an-
dere traditie is dat leden van 

onder leiding van juf Thea, gin-
gen de eerste twee groepen ver-
woed van start, steeds gevolgd 
door de volgende twee groepen. 
Het opgehaalde bedrag wordt 
nu geteld en zal op een later 
tijdstip aan stichting Dierenlot 
overhandigd worden.

folklorevereniging De Wurf in 
klederdracht de maaltijd aan
 tafel serveren en sinds kort 
wordt iedere deelnemer een 
drankje aangeboden door het 
Wapen van Zandvoort. De in-
loop is vanaf 17.00 uur en de 
vismaaltijd wordt vanaf 18.00 
uur geserveerd.

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.

Beste Zandvoortse Courant,
 
Ik denk dat jullie een zeer positief stuk over het afgelopen weekend 
gaan schrijven. Het was dan ook een fantastisch weekend! Enig 
minpuntje was dat er weer een paar ondernemers en Zandvoorters 
waren die het nodig vonden om via Facebook zich ongenuanceerd uit 
te laten over het Circuit Park Zandvoort en Zandvoortse ambte-
naren. En dit terwijl juist de ambtenarij en de circuitdirectie hun 
uiterste best hebben gedaan om dit weekend voor het dorp en de 
Zandvoortse ondernemers aantrekkelijk te maken. Geen van deze 
ondernemers kwam op het idee om zich te promoten bij het station. 
Hier stonden hele hordes mensen die zij naar hun zaak hadden 
kunnen lokken. Een van de ‘azijnschrijvers’ maakte het wel erg 
bont. Zijn zaak had de hele Max Verstappen clan in huis, en dan 
nog zeuren over geen klandizie.
 
Hoop dat jullie dit bericht willen overnemen. Sommige ondernemers 
en Zandvoorters mogen wel eens weten dat zij onzin uitkramen.
 
Met vriendelijke groet,
Ben Zonneveld



Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius
Spaarneweg 22
www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstĳ den:
Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrĳ dag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel
VRĲ PARKEREN!

P

Elke
zondag

open

IN VELE 
KLEUREN 

LEVERBAAR!

BEELD VERVANGEN

Kannen & kruiken 
van keramiek. In diverse maten, per stuk H22cm vanaf 6,95 KEUZE UIT 

VELE SOORTEN!

Vitrinekast Salzburg H160xB140xD45cm 799,-

1. Eettafel Salzburg in diverse maten leverbaar. B90xL190cm 399,-. Ook verkrĳ gbaar met uitschuiffunctie tot L240cm 599,-
2. Armstoel Monteverdi in luxe Buffalo lederlook, incl. wieltjes 149,-

UITSCHUIFFUNCTIE!

Salzburg is een compleet woonprogramma in acacia-hout in de kleur grey wash.
uit voorraad 
leverbaar!

1. Hoekbank Florance in stof Gapp. H84xB340xD212cm 999,-
2. Bĳ zettafel Salzburg in Acacia. B65xL65cm 179,-
3. Vloerlamp Monalto H165xØ66cm 149,-
4. Karpet Luxor in diverse kleuren & maten. B200xL290cm 499,-, B160xL230cm 299,-

2

1

4

3

HOEKBANK

999,-

799
,-

1. 4+3-Zitsbank Moletti in leder/stof gazelle vintage. H84xB222/202xD92cm Samen! 1299,-

2. Woonprogramma Salzburg in Acacia: Salontafel B70xL135cm 249,-

3. Karpet Luxor in diverse kleuren & maten. B200xL290cm 499,-, B160xL230cm 299,-

1

2

3

3-
ZIT

SB
AN

K

669,
-

149,-
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Dode vissen in de vijver in Park Duijnwijk

Dode vissen door rioolwater
Vorige week is rioolwater in de vijver in Park Duijnwijk  
terecht gekomen. Een vervelende geur, dode vissen en  
waterslakken waren het gevolg. Volgens de gemeente is 
dat gebeurd tijdens werkzaamheden aan de pomp die het 
waterpeil moet regelen, maar de bewoners weten wel beter.

“Door werkzaamheden aan de 
pomp is het rioolwater de vijver 
ingepompt. De dode vissen zijn 
woensdag verwijderd en don
derdag is het water van de vijver 
gespoeld. Daarmee was het leed 
geleden”, meldde de gemeente.

Volgens de omwonenden was er 
veel meer aan de hand. “De pro
blemen zijn de vrijdag daarvoor 
al begonnen. Dat heb ik toen 
meteen telefonisch gemeld bij 
de gemeente”, vertelt omwonen
de Jolanda Huijboom aan deze 

krant. “Vervolgens heeft de ge
meente op maandagmiddag pas 
voor het eerst gereageerd op de 
melding. Maandag aan het einde 
van de dag hebben we met een 
groep omwonenden gepro
beerd zoveel mogelijk vissen te 
redden. Het verhaal dat de vissen 
zijn gestorven door werkzaam
heden aan de pomp op dinsdag 
is dus een aantoonbare leugen”, 
aldus Huijboom, die aangeeft 
dat ze het er niet bij laat zitten.

Ook een andere bewoonster 
uit haar bezorgdheid: “Het is 
nu al de tweede keer binnen 
5 jaar dat het leven in de vij
ver in Park Duinwijk doodgaat. 
Waterslakken en vissen dreven 
dood aan de oppervlakte. De 
stank en de vissterfte zijn op zich 
al erg genoeg maar moet er eerst 
een kind met salmonella in het 
ziekenhuis komen omdat het bij 
de vijver gespeeld heeft, voordat 
de gemeente de waterkwaliteit 
en een alarm installatie serieus 
neemt?”

Waarschuwingsbordje Zwanenmeer 

Mogelijk besmet water 
in het Zwanenmeertje

Participatie watertorenplein 

Vorige week hingen er plotseling waarschuwingsbord-
jes rondom het Zwanenmeer aan de Frans Zwaanstraat. 
Mogelijk zou het water besmet zijn omdat een hond uit 
Heemstede, die hier weleens zwemt, ziek was geworden 
en overleden is aan ziekte van Weil. 

Voor het gebied rondom de watertoren, dat beter bekend 
staat als het Watertorenplein, zijn drie planinitiatieven in-
gediend door drie Zandvoortse architecten. Inmiddels is 
het tijd om de participatieprocedure te gaan starten met 
respectievelijk drie bijeenkomsten. 

De Ziekte van Weil wordt ook 
wel de rattenziekte genoemd, 
omdat de belangrijkste versprei
der de bruine rat is. Met name 
stilstaand, lauw water is vatbaar 
voor de bacterie. Honden die 
niet ingeënt zijn kunnen daar 
behoorlijk ziek van worden. 
Aangeraden werd om niet in 
contact met het water te komen 
en honden aan de lijn te houden. 

door Nel Kerkman

Donderdag 9 juni is er een bij
eenkomst in het raadhuis met 
diverse belangenorganisaties. 
Op 13 juni, aanvang 19.30 uur is 
in de Blauwe Tram aan het Louis 
Davidscarré een bijeenkomst 
met omwonenden. Tenslotte 
is er op 20 juni, ook om 19.30 
uur en in de Blauwe Tram, een 
avond voor alle inwoners van 
Zandvoort en Bentveld. Op alle 
drie de avonden zullen de plan
initiatiefnemers hun plannen 
presenteren. Voorts wordt er 
nog gelegenheid geboden voor 
het geven van een reactie via het 
internet en via een reactieformu
lier in de Zandvoortse Courant.

Wie van de drie? 
Om het een en ander voor een 
ieder duidelijk te maken hoe het 
allemaal in elkaar zit, een kleine 
uitleg. De watertoren met de 
naastgelegen villa is eigendom 
van Zandvoortse Watertoren 
C.V. en de gemeente is eigenaar 
van het naastgelegen plein, 
met daarop het huidige par

Enkele dagen later liet duin
beheerder Waternet weten  
geen verder onderzoek te doen 
omdat het slechts bij één be
smettingsgeval is gebleven. 
Bovendien heeft de getroffen 
hond ook in Heemstede in wa
teren gezwommen, waardoor 
de kans dat de besmetting in 
het Zwanenmeer is opgelopen 
klein is.

keerterrein en het tankstation. 
Er zijn drie integrale planinitia
tieven ingediend, door De Biase 
Architecten, AG Architecten 
en Springtij Architecten. Beide 
laatstgenoemde initiatieven 
zijn begonnen met een ontwerp 
voor het deel van de watertoren. 
Springtij heeft daartoe ook op
dracht van de gemeente gekre
gen. Later hebben beide initia
tiefnemers het plan uitgebreid 
met een ontwikkeling voor ook 
het Watertorenplein. Beiden in 
opdracht van particulieren. De 
Biase is begonnen met een ont
werp voor het Watertorenplein 
en heeft dat uiteindelijk uitge
breid met een voorstel voor 
ook de watertoren. De huidige 
eigenaar van de watertoren 
heeft aangegeven de uitkomst 
van het proces te respecteren. 
Inmiddels is bureau De Wijde 
Blik ingehuurd om de avonden 
en het proces te begeleiden. 
Na het zomerreces gaan de ge
meenteraadsleden zich over de 
ontwerpen buigen en zij zullen 
uiteindelijk beslissen welk ont
werp het gaat worden. 

De talentvolle Kaj achter de vleugel

De talenten van muziekschool New Wave
Maandagavond was de afsluitende uitvoering van de leerlingen van muziekschool New 
Wave in theater De Krocht. Het is voor de leerlingen, hoe lang ze ook les hebben, altijd 
een feest om naartoe te leven. De lessen gaan nog een paar weken door maar ze staan in 
feite alweer te trappelen om aan het nieuwe cursusjaar te beginnen.

door Joop van Nes jr.

Een aantal jonge dames in de 
leeftijdsklasse van circa 9 of 10 
jaar is al lang van tevoren aan
wezig en leeft zich uit op de al 
klaarstaande instrumenten. Hun 
enthousiasme straalt er vanaf. 
Regelmatig worden ze door de 
aanwezige docenten tot rust ge
maand maar dat werkt, hoe be
grijpelijk, slechts tendele. Dan is 
het eindelijk zover. Directeur Leo 
Sanders pakt de microfoon en 
de eerste van een lange rij leer
lingen gaat van start. Gaande het 
programma is het duidelijk dat 
er geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen leerlingen die al 
meerdere jaren les hebben en 

beginners. Wel wordt daardoor 
duidelijk dat de kinderen, want 
dat zijn de meesten nog, ieder 
jaar meer leren en dat in de prak
tijk kunnen brengen. Ook zitten 
er duidelijk talenten bij.

De eerste die ik hoorde was Kaj. 
Hij is nog maar 10 jaar en speelt 
piano. Niet zo een elektrisch ding 
maar een echte, de vleugel van 
theater De Krocht. En hij speelt 
iets langer dan een jaar. Maar wat 
hij na één jaar al in zijn mars heeft 
is echt ongelooflijk. Uit het ‘bolle 
kopie’ speelde hij een prachtige 
versie van ‘The Entertainer’, het 
themastuk uit de gelijknamige 
film uit 1960 van regisseur Tony 
Richardson. Een ragtimestuk 

waar menigeen zijn vingers over 
zal breken. Kaj speelde het alsof 
het heel normaal was dat iemand 
dat doet. Ook in ‘Sixth Blues’ 
kwam zijn talent naar voren.

Sebastiaan, 12 jaar nog maar, is 
iets verder. Hij krijgt ‘al’ een jaar 
of drie les en heeft gevoel voor 
de piano. Dat bewees hij met de 
twee stukken die hij inbracht: ‘La 
Valse d’Amelie’ en ‘September’. 
De zaal werd er doodstil van. Wat 
vooral in zijn spel opviel was het 
gevoel waarmee hij de toetsen 
van de vleugel bespeelde. Teder 
en dan weer forser. Een talent dat, 
als hij in dit tempo doorgaat, al 
heel snel ontdekt zal gaan wor
den. Grote klasse!
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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

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

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

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 
behande lingen, 
pijnverlichtende 
massagebank en 

mental coach gesprekken.
Pro-voet lid.

18 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919. 
Pinnen mogelijk,
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 

Trimsalon Zandvoort
heeft nog plekken over 
voor het trimmen van 
kleine hondenrassen. 
Wassen, knippen en 
föhnen voor € 45,00. 

Bel voor afspraak 
06-41960517

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

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 schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

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

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, inno-
verend en enthousiast.

www.rijschool-
barrypaap.nl

of bel: 06-22960595
....................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en 

kleine klussen. 
Heeft u een goede o� erte? 

Bel dan eerst ons 
nog even!

Tel. 06-84772750
www.erkd.nl

PC-problemen?
Rep-it lost 

het op!
Ook voor aanleg van

een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf

nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/

weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.

www.rep-it.nl
Met garantie.

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

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 
4x4 Drives

Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.

Voor uw APK, alle
onderhoud, reparaties

en onderdelen
Kochstraat 10, 

Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754

GITAARLES OP MAAT
akoestisch en elektrisch

Gedipl. docent 
zeer ervaren

17,50/les 
Zandvoort Zuid

Nikki 
06-33104946 / 
023-8222760

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

Te koop gevraagd: 
Speldjes en militaire 
onderscheidingen. 
Tevens penningen. 

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

Te koop: 
Hoekhuis 

incl. dubbel zomerhuis 
Vinkenstraat 38 

Zandvoort. 
Dient gerenoveerd 

te worden. 
Vraagprijs € 399.000.

Tel. 06-53971870
....................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa

Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering 
en terrasreiniging.
Tevens reparatie 

straatwerk.
023-5353591 of

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

Trade Ard 
Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl

Zandkorrels

Het opgeven van een Zandkorrel kan ook heel eenvoudig via www.zandvoortsecourant.nl

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

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

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.amsterdam-
aanzee.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

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

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

PRIMA STUCADOOR 
heeft tijd over voor al uw 

binnen- en buitenstucwerk. 

Vanaf € 10 p/m2. Ook schilderwerk mogelijk. 
Tel. 06-33448192

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

HET IS NOG STEEDS 
VOLOP ZOMER BIJ ONS!!
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Het pand van het huidige Hotel Grand Café XL

Mokum aan ZeeSerenades centraal 
tijdens Kerkpleinconcert In het Nieuw Israëlietisch Weekblad van mei staat een ar-

tikel van Wim de Wagt over het pand aan het Kerkplein 
waar nu Hotel Grand Café XL in gevestigd is. Voor de oor-
log was dit pand de trots van Joods Zandvoort en had 
toen de naam pension-restaurant Gompertz-De Beer. Er 
werden toen zelfs sjoeldiensten gehouden. 

Komende zondag staan bekende klassieke serenades op 
het programma van het Kerkpleinconcert van de stichting 
Classic Concerts. Vanaf 15.00 uur kunt u dan in de Protes-
tantse kerk genieten van deze speciale muziek die door 
het Domstad Blazers Ensemble gebracht zal worden. Wer-
ken van Mozart, Van Beethoven en Dvořák staan op het 
programma.

In 1899 startte de in Leeuwarden 
geboren Bertha Gompertz-De 
Beer een pension-restaurant 
aan de Kerkstraat. In 1912 ver-
huisde zij, inmiddels als weduwe, 
met haar twee dochters Carolina 
en Charlotte naar het pand aan 
de Grote Krocht wat later het 
Kerkplein werd genoemd. Zij 
hield er een orthodox-Joodse 
bedrijfsvoering op na. Tijdens de 
oorlog doken haar twee doch-
ters onder in Heemstede maar 
zij werden in 1943 verraden en 

Drie originele werken voor een 
blazersensemble uit de klas-
sieke en romantische tijd zullen 
worden gespeeld. Het zijn twee 
octetten van Amadeus Mozart 
en Ludwig van Beethoven, 
voor de pauze: absolute hoog-
tepunten in de literatuur voor 
het klassieke blaasoctet. Een 
octet was toen de vaste bezet-
ting voor het opluisteren van 
plechtigheden en feesten op 
kerkelijke en wereldlijke hoven. 

De serenade van de Tsjech 
Antonin Dvořák, na de pauze, 
is bijna 100 jaar later geschre-
ven en verwijst naar muzikale 
uitvoeringen op kastelen in 
de Rococo-periode. Het is ge-
componeerd in zijn aansteke-
lijke Slavische stijl en het mid-
dendeel van deel twee heeft 
bijvoorbeeld het ritme van de 

vermoord in Sobibor. 

Van 1955 tot 1960 vestigden 
Minke en Bert Rinkel zich in 
het pand. In 2010 nam Mike 
Aardewerk het pand over en ver-
anderde de naam in Hotel Grand 
Café XL. Uiteraard staat in het ar-
tikel de geschiedenis uitgebrei-
der beschreven en bedankt de 
auteur Teunard van der Linden 
en Folkert Bloeme voor hun bij-
drage aan de geschiedenis van 
‘Mokum aan zee’. 

Furiant, een specifieke dans-
vorm.

Blazers Ensemble 
Het Domstad Blazers Ensemble 
is in 1982 opgericht op initia-
tief van enkele blazers uit het 
Utrechts Studenten Concert 
en het Nederlands Studenten 
Orkest. Het is inmiddels uitge-
groeid tot een professioneel 
werkend ensemble dat niet al-
leen concerten verzorgt maar 
ook muzikale sprookjes op 
scholen uitvoert. Komende 
zondag is Leon Bosch de diri-
gent.

Het concert in de Protestantse 
kerk aan het Kerkplein begint 
om 15.00 uur en de deur van de 
kerk gaat om 14.30 uur open. 
De entree, inclusief een pro-
grammaflyer, bedraagt € 5.

Fietsen is heerlijk. Eén van de wei-
nige manieren om je nog enigszins 
vloeiend te verplaatsen, afgelopen 
weekend in ons dorp. Zwierend 
langs files op een prettige zomer-
dag. Overal wandelende mensen 
op straat. Achter je, voor je, over-
stekend. Fietsers, brommers, een 
verdwaalde hond. Max blies nog 
een versnellingsbak op. Wat een 
mensen, wat een verkeersrege-
laars. Een smartphone tussen hand 
en ogen zou onherroepelijk tot val-
partijen hebben geleid.

Social media tijdens het fietsen 
bestraffen? Democratisch parle-
mentslid Pamela Lampitt uit New-
Jersey, Amerika, pleit ervoor. Als 
automobilisten ervoor worden 
bekeurd, waarom fietsers ook niet? 
Net zoals whatsappende voetgan-
gers terwijl ze oversteken. Maar 
meer dingen leiden af. Ooit stond 
ik voor het stoplicht te wachten, 
toen ik de auto voor mij langzaam 
dichterbij zag komen. Je verwacht 
dat er geremd wordt. Toeteren. 
Uiteindelijk kwam ze op mijn bum-
per tot stilstand. De beste meid 
was drukdoende met haar mascara 
in de weer, bijna tegen haar achter-
uitkijkspiegel aangeplakt. Tja, toch 
lastig om dan ook de auto achter 
je in de gaten te houden.

Maar op de fiets had ik het genoe-
gen een aantal jaar geleden ook, 
toen ik samen met ega naast el-
kaar fietste, en wij verrast werden 
door een wat wazige fietser. In 
tegengestelde richting kwam de 
jongeman op ons af fietsen. Petje 
op, oordoppen in, muziek op en 
slingeren maar. Hij was nog op een 
afstand. Maar voor we het in de ga-
ten hadden kwam hij schuin op mij 
af. Zijn blik ergens in zijn broekzak. 
Ik probeerde ‘m nog te bereiken en 
te ontwijken. Een walm wietlucht 
kwam ons tegemoet. Ik werd het 
fietspad afgeduwd. En als hij het 
had moeten uitrekenen was het 
nooit gelukt, maar nu precies met 
zijn trapper bovenop mijn voet. 
Een gil en tienmaal verdwaasd ex-
cuus. Een vreemd botbultje siert 
tot op de dag van vandaag nog 
steeds mijn voet. 

Gewoon trappen en je ogen op de 
weg gericht dus. Doet Max ook. 
Afleiding en verkeer gaan 
nooit goed samen. Noem het 
ouderwets. Om over de sexy 
billboards langs de snelweg 
nog maar te zwijgen. 

Column

Trappend appen
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Ilmar in Giselle met het Nationaal Ballet | Foto: Antoinette Mooy

Jonge Zandvoorter danst bij de Nationale Ballet Academie
Drie weken geleden publiceerde de Zandvoortse Courant een artikel over de 11-jarige 
Piet Pankratz die ballet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag studeert. Hij 
blijkt niet de enige Zandvoortse jongen te zijn die dansambities heeft. Ilmar Gerrits is 
nog maar 10 jaar oud en is geselecteerd om volgend jaar te gaan studeren aan de Nati-
onale Ballet Academie (NBA).

Ilmar was 7 jaar toen hij zijn 
ouders vertelde dat hij wilde 
dansen. Hij begon met street-
dance, maar al snel wilde hij 
meer. Hij wilde ook waar ze zo 
hoog sprongen en dat was bal-
let. Meteen na zijn eerste proef-
les bij de Haarlemse Balletschool 
wist hij het zeker; dit was wat hij 
zocht en wil.

Ilmar is dus begonnen op de 
Haarlemse Balletschool, waar hij 
zijn passie heeft ontdekt. “Daar 

zag hij een poster hangen voor 
de audities van de Nationale 
Ballet Academie. Daar moest en 
zou hij aan mee doen, want het 
Nationale Ballet, dat is de top. 
Hoe klein hij ook was, dat wist hij 
al heel goed. Voor de zomer van 
2014 heeft Ilmar auditie gedaan 
en werd hij aangenomen voor de 
vooropleiding. Dat betekende de 
afgelopen twee jaar elke woens-
dagmiddag en zaterdagochtend 
naar Amsterdam voor de les-
sen. Daarnaast bleef hij ook de 

Haarlemse Balletschool trouw, 
dus we gingen daar elke maan-
dagmiddag met hem naar toe. 
Zolang Ilmar maar kon dansen”, 
vertelt zijn moeder Moria Gerrits.

“Recent zijn alle audities en keu-
ringen geweest en Ilmar is toe-
gelaten voor de echte opleiding. 
Vanaf volgend schooljaar gaat hij 
naar de NBA, waar hij in groep 7 
van de basisschool start. Net als 
Piet is dat elke dag naar school 
en elke dag dansen. De NBA is 

een combinatie van school en 
een topopleiding op het gebied 
van dansen. Als jongetje van 10 
jaar is dat een grote stap. Dat be-
tekent ook elke morgen vroeg de 
bus in om op tijd op school te 
zijn”, gaat zijn moeder verder.

Een Zandvoortse basisschool 
heeft hij nog nooit bezocht want 
het gezin woont pas sinds ander-
half jaar in Zandvoort en tot op 
heden is hij zijn Haarlemse ba-
sisschool trouw gebleven. Voor 
Ilmar is het geen vraag of hij wil 
dansen. Het hoort bij hem, hij is 
een danser. “Verleden jaar novem-
ber danste hij mee in de roman-
tische klassieker ‘Giselle’. En eind 
juni danst hij in Bonn in een per-
formance voor de Amsterdamse 
kunstenares Aimée Zito Lema. 
Het balletgala in september is na 
‘Giselle’ het volgende voor hem 
grote moment op het podium 
van het Muziektheater. En we 
hopen dat er nog veel optredens 
zullen volgen. Wat voor Piet geldt, 
geldt ook voor Ilmar. In een klas 
vol jongetjes wordt hij tussen alle 
voetballertjes en hockeyers aan 
alle kanten gesteund. Ballet kan 
zich namelijk ook nog eens met 
gemak meten met topsport”, sluit 
zijn moeder af.
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www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Nu: 
all-in € 19,95!!! 

Aanbieding: 
Airco service

Specialist voor al uw bloemwerken.

Pioenen!! 
altijd mooi...

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

Voor persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, 
je houdt van aanpakken en je wilt 
jezelf blijven ontwikkelen? 
Kom dan werken bij Amie want jouw zorg en 
jouw verhaal maken het verschil.

Waarom Amie?
•   Amie is een kleine, warme organisatie
•   Wij luisteren naar de verhalen van cliënten en mantelzorgers 

maar ook naar jouw verhaal
•   Amie biedt interessante ontwikkelingsmogelijkheden
•   De werkomgeving is mooi, aan de rand van de duinen 
•   Amie heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,

o.a. een zeer ruime bonusregeling

Wij zijn op zoek naar: 
Wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen  
en verzorgenden IG

En ben jij een professionele kanjer die kwaliteit hoog 
in het vaandel heeft staan?
Neem voor onze vacatures en informatie over de 
opleidingsmogelijkheden een kijkje op www.amie.nl.

Jouw zorg en jouw verhaal 
maken het verschil

Vrijdag en zaterdag is onze heerlijke 
Aardbeien slof in de aanbieding 

Van €  11,95 voor € 10,95 !!

Heeft u onze heerlijk 
ambachtelijke koekjes al geproefd? 

Tot ziens !!

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden

Wilt u een plattegrond in uw hotel, 
pension, B&B, restaurant, café?

Uw gasten zullen het als extra service waarderen! 

Geschikt voor binnen of buiten:
Binnen model: € 79,- *

Buiten model: € 99,- *

Interesse? Bel 06 - 460 460 26 
* Prijzen exclusief BTW. Levering op bestelling. Levertijd circa 1 week.

Plattegrond van Zandvoort
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tot in het weekend mooi 
en meest droog juniweer 

Weerbericht

Ricky Mudde (l.) bereikte als eerste wandelaar de � nish

Alle wandelaars hebben finish gehaald

Mogelijk veranderingen in ‘Zandvoort Zuid’

Volgens de stichting Zandvoortse Vierdaagse hebben alle 
deelnemers aan de Wandel4daagse de � nish bereikt, waar-
onder ook de deelnemende honden. De 18e editie is zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen en was er een om in 
de rijke analen van de organisatie op te nemen.

Vanaf 3 juni kunt u gedurende 4 weken het voorontwerpbe-
stemmingsplan Zandvoort Zuid inzien en uw zienswijze in-
dienen. Het bestemmingsplan is gericht op het handhaven 
en zo mogelijk versterken van de functies: het noordelijk 
deel als stedelijk gebied en het zuidelijk deel als duingebied.

Vanwege de Meet & Greet 
met Max Verstappen op het 
Raadhuisplein, was vrijdag de 

Er is een wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen voor de her-
inrichting van het entreege-
bied Waterleidingduinen aan 
de Zandvoortselaan. Het is ge-
richt op een herkenbare entree 
met een natuurlijke uitstraling. 
De bebouwing wordt zoda-
nig geplaatst dat er vanaf de 
Zandvoortselaan een doorzicht 
naar het duingebied komt. Het 
nu aanwezige pannenkoeken-
huis wordt groter en komt op 
de plaats van de boswachters-
woning.

Functie wonen
De bestaande wijzigingsbe-
voegdheden uit de voorgaande 
bestemmingsplannen zijn on-
der meer dat de recreatiewo-
ningen op ‘De Schelp’ de functie 
‘wonen’ zullen krijgen. Hiermee 
wordt het makkelijker om voor 
deze woningen een hypotheek 
te krijgen en er mag dan perma-
nent gewoond gaan worden. 
Het omzetten van de Tolweg 
van functie ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ 
is nogmaals in het bestemmings-
plan gezet. Niet duidelijk is of het 
onbebouwde stuk grond van de 
voormalige gasfabriek ook de 
functie wonen zal krijgen.

Kleine bedrijven 
in woningen
Heel opmerkelijk is dat, naast 
voor de aan huis verbonden be-
roepen, de mogelijkheid is opge-
nomen om onder voorwaarden 
kleine bedrijven in of bij een wo-
ning te vestigen. Omdat derge-

start van de laatste etappe ver-
vroegd. Al vanaf 17.30 uur kon-
den de wandelaars vanaf het 

lijke beroepen en bedrijven een 
duidelijk ondergeschikte functie 
dienen te hebben ten opzichte 
van de woonfunctie, is de opper-
vlakte gemaximaliseerd. Bij het 
voorheen gehanteerde percen-
tage van 40% van het bebouw-
baar oppervlak zouden er anders 
dusdanig grote praktijkruimten 
en bedrijven in een woning ge-
vestigd kunnen worden, dat de 
ondergeschiktheid zou komen 
te vervallen. Verder is het mo-
gelijk om, onder voorwaarden, 
grotere woningen te splitsen in 
maximaal drie zelfstandige wo-
ningen.

Retail‐horecavisie
De Zandvoortse gemeente-
raad heeft in 2014 de Retail‐ en 
Horecavisie vastgesteld, welke 
zich meer richtte op de concen-
tratie van de horeca in het cen-
trum. Echter het onderhavige 
plangebied valt niet onder het 
centrumgebied en concentreert 
zich rondom de Hogeweg en 
nabij de boulevardzone. Deze 
bestaande horeca is positief 
bestemd en kent geen detail-
handelsbestemmingen. De ge-
meente heeft echter geen voor-
nemens om de niet in het beleid 
passende horecavestigingen 
actief weg te bestemmen en/of 
eruit te plaatsen.

Gelijke bouwmogelijk-
heden
De gemeente wil met het op-
stellen van een actueel bestem-
mingsplan ‘Zandvoort Zuid’ de 

Kerkplein van start, waar wet-
houder Gert-Jan Bluijs hen even 
later opwachtte om de eerste 
medailles op te spelden. Ook 
de gebruikelijke drumband die 
de lopers vanaf de Agathakerk 
naar de � nish begeleidt, was niet 
besteld om het gebeuren op het 
Raadhuisplein niet in de weg te 
lopen. Het moet gezegd, aan-
komen via de tot ‘Via Gladiola’ 
omgedoopte Kerkstraat was 
weer eens wat anders. “Ik kon ze 
nu al van verre aan zien komen 
lopen en dat is echt een leuk ge-
zicht”, zei een van de wachtende 
familieleden. Volgens Martine 
Joustra van de organisatie was 
de aankomst door de Kerkstraat 
er ook in het prille begin van het 
jaarlijkse wandelevenement. 
Misschien komt het wel terug, 
wie weet?

inwoners en andere gebruikers 
van dit gebied gelijke bouwmo-
gelijkheden bieden. Ook stelt zij 
kaders waarbinnen ideeën zich 
kunnen ontwikkelen. De waar-
den van het gebied worden veilig 
gesteld en er wordt ingespeeld 
op het gewenste toekomstbeeld. 
Voor de duidelijkheid: de bouw-
vlakken en bebouwingsdiepte 
zijn ter hoogte van de Hogeweg 
vastgelegd op de ruimtelijke ver-
beelding, waarbij de bouwvlak-
ken zijn beperkt in diepte. Bij het 
voorgaande bestemmingsplan 
was het mogelijk om een hoofd-
gebouw te realiseren op een rui-
me afstand van de rand van de 
Hogeweg, de zogeheten ‘voor-
gevelrooilijn’. Hiermee wordt de 
openheid van de achtererfgebie-
den gehandhaafd.

Cultuurhistorie
In het plangebied zijn in totaal 
84 panden als karakteristiek 
aangewezen, die echter niet in 
aanmerking komen voor een 
monumentale status maar die 
wel een duidelijk aandeel leve-
ren aan het karakteristieke beeld 
van Zandvoort. De bescherming 
van deze panden is geregeld in 
het bestemmingsplan zoals: be-
houd van het betre� ende pand, 
waarvan de huidige bouwvorm 
(hoogte en omvang) moet wor-
den behouden. Wijziging van de 
bouwvorm is alleen toegestaan 
nadat hiervoor een vergunning 
is verleend, waarbij onder ande-
re moet worden aangetoond dat 
de wijziging de karakteristieke 
kenmerken niet aantast. 

Dit artikel geeft beknopt het 
voorontwerpbestemmingsplan 
weer, meer informatie is op de 
gemeentelijke website, www.
zandvoort.nl, te vinden. 

Max 16o 16o 19o 19o

Min 11o 10o 12o 12o

Zon 95% 65% 75% 65%

Neerslag 10% 10% 40% 40%

Wind n. 3-4 nnw. 3-4 var. 3  var. 3

In de kalenderklimatologie is de periode rond half 
juni vaak een overgangsfase naar een wisselvalliger 
weerbeeld. Als een reactie op het mooie en warme 
weer niet zelden daarvoor komt de atmosfeer dan 
met een reactie. O�  cieel wordt dat schapenscheer-
derskoude genoemd (meer richting eind juni).

Tot zaterdag behouden we 
het prima juniweer met � ink 
wat zon. De lucht wordt ook 
droger. De klamme atmosfeer 
van vorige week is daarmee 
uit de lucht. Een hogedruk-
gebied boven Scandinavië 
dat al enkele weken lang 
voorbeeldig zomerweer 
geeft in Noord-Europa, 
zakt wat uit richting het 
Noordzeegebied en weet op-
dringende oceaanstoringen 
voorlopig even het hoofd te 
bieden.

Droog en zonnig is dus het 
weerbeeld tot in het week-
end met uitstekende tempe-
raturen en een aangename 
luchtvochtigheid van 40-45 
procent gedurende de mid-
dagen. De kans op een bui is 
klein en de middagmaxima 
komen uit rond de 16 graden 
op ’t strand en ruim 17 of 18 
te Zandvoort-Oost. Ondanks 
de wat koelere instroom 
vanuit het noorden weet de 
soms felle junizon de lucht 
voldoende op te warmen, ze-
ker een paar kilometer land-
inwaarts boven het duinzand. 
Dit zijn de dagen bij uitstek 
om buitenactiviteiten te 
doen als het maar enigszins 
mogelijk is.

Vanaf zaterdagochtend en 
met name op de zondag 
en daarna neemt de regen-
kans iets toe vanuit het wes-
ten. We beginnen dan aan 
een doorstroomd Hollands 
weerbeeld dat wel eens een 
dag of tien kan aanhouden. 
Klassiek zomerweer kun je 
het noemen met gematigde 
temperaturen en wind vanaf 
zee. Zicht op � inke droogte 
hitteperik elen is er nog niet. 
Doorgaans knapt het weer in 
dit soort situaties tussen 20 
juni en begin juli weer op en 
dan wordt het bijna ieder 
jaar ook warm of zelfs heet 
in ’t land. 

Vorig jaar piekte het kwik 
tot zo’n 37/38 graden op 
de allerwarmste stekken de 
eerste julidagen. Dat is ook 
het kenmerk van de zomers 
‘nieuwe stijl’: al heel snel 
een bijzonder hoge tem-
peratuur in plaats van een 
geleidelijke thermische op-
bouw zoals je de vorige de-
cennia nog wel regelmatig 
zag. 

Meer weerinfo is er via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 



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

• Fazantenstraat 6, plaatsen dakopbouw, ingekomen 31 
mei 2016, ODIJ-2016-29676.

• Rectificatie: Nieuwstraat 2, vervangen openslaande ramen 
door openslaande deuren, ingekomen 22 mei 2016, ODIJ-
2016-29434.

• Rectificatie: Marisstraat 32, verz.afw.vh bestem.plan. Half 
vrijstaande woning splitsen in twee woongedeelten, 
ingekomen 19 mei 2016, ODIJ-2016-29343.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Kostverlorenstraat 24, plaatsen dakopbouw, verzonden 

03 juni 2016, ODIJ-2016-27971.
• Boulevard de Favauge, het plaatsen van drie tijdelijke 

verkoopkiosken nabij Burg.van Fenemaplein thv het 
Schuitengat en thv De Favaugeplein 49, verzonden 03 
juni 2016,  ODIJ-2016-28043.

Evenementenvergunningen verleend 
Afgegeven evenementenvergunning Z2016-001342, Gast-
huisplein, Dhr. E. Hilbers, Theo Hilbers vismaaltijd.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of digitaal 
in te zien op de computer in de hal van raadhuis. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op 
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Raadscommissie Ruimte en Economie 
woensdag 15 juni 20.00 uur

• Startnotitie marktverordening Zandvoort 2017
• Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-Kennemer-

land/IJmond 2016-2020
• Meerjaren onderhoudsplan 2016-2030 SRO Zandvoort

Raadscommissie Samenleving 
donderdag 16 juni 20.00 uur

• Plan van aanpak verbetering werkwijze huishoudelijke 
ondersteuning en toegang

• Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland (Stopoz)

• Invoering raad van toezichtmodel openbaar onderwijs
• Herijking subsidies algemene voorzieningen basisinfra-

structuur.
• Eerste wijzigingsverordening Jeugdhulp gemeente Zand-

voort

U mag op deze bijeenkomsten ook niet-geagendeerde on-
derwerpen aan de orde stellen, mits het onderwerp behoort 
bij de betreffende commissie. Hiervoor geldt dat zij minimaal 
24 uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de griffie moeten 
worden aangemeld. Er worden in principe maximaal drie 
insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één 
bijeenkomst toegelaten.

Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde 
raadsvoorstellen vindt plaats op 28 juni 2016.

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de web-
site van de gemeente; klik hiervoor op: “Bestuur>Gemeente-
raad>Kalender met agenda’s ”. De bijeenkomsten worden via 
de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, 
“Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”). 

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 14 juni 2016 wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 16 juni 
2016 in de dinsdag huisvuilwijk.

Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort
Agenda openbare vergadering van dinsdag 14 juni 2016 van 
19.30 uur tot 22.00 uur.
Locatie: Het pluspunt, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort.

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting op de tegenprestatie door Marieke van der 

Eng (gem.Haarlem/afd SZW)
3. Toelichting op koersdocument SZW door Marjan Beneker 

(gem.Haarlem/afd SZW)
4. Kennismaking Seniorenvereniging
5. Concept-verslag 17 mei 2016
6. Rondvraag en sluiting

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Zand-
voort zijn openbaar.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Dr. Kuyperstraat 3, kappen boom zij-erf, ingekomen 29 

april 2016, ODIJ-2016-28869.

Gemeentelijke publicatie week 23 - 2016

Zieke iepen en kastanjes, 
wat doen we er aan?

In de maanden juni t/m oktober worden de iepen in de 
Gemeente Zandvoort wekelijks gecontroleerd op iepziekte. 
Deze controle vindt zowel plaats op iepen in eigendom 
van de Gemeente Zandvoort als op iepen in eigendom van 
particulieren en wordt uitgevoerd door medewerkers van 
de afdeling Reiniging & Groen van de Gemeente Zandvoort.

IEPZIEKTE
Dit is een zeer besmettelijke schimmelziekte die wordt over-
gebracht door de iepenspintkever of via ondergrondse wor-
telverbinding tussen iepen. De kevers kunnen grote afstanden 
afleggen en daardoor betrekkelijk ver uit elkaar staande iepen 
besmetten. Na besmetting kan een gemiddelde volwassen 
iep al binnen twee tot vier weken dood zijn. Daarom is het 
noodzakelijk om de zieke/aangetaste bomen zo snel mogelijk 
te verwijderen. De iepziekte is visueel waar te nemen door ver-
kleuring en/of slap hangen van de bladeren aan het uiteinde 
van een tak. In de volgende fase vergeelt het blad, krult het op 
en wordt het bruin voordat het dood van de boom valt. Het 
hout van een aangetaste iep dient gecontroleerd afgevoerd 
te worden of op vakkundige wijze te worden ontdaan van de 
bast. Het mag beslist niet ongeschild worden opgeslagen om 
bijv. als brandhout te worden verwerkt. 

KASTANJEZIEKTE
Sinds 2002 zijn de eerste symptomen van de bloedingziekte 
bij kastanjes waargenomen. In 2004 greep de ziekte massaal 
om zich heen. De ziekte breidt zich uit over meerdere landen 
binnen Europa. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bac-
terie. Het ziektebeeld verloopt als volgt: Er ontstaan kleine 
roodbruine plekken, op de stamvoet, stam en aan de basis van 
de gesteltakken. Als de ziekte zich uitbreidt komen er meerde-
re plekken op de boom. De plekken verdrogen in de nazomer 
en kunnen in het voorjaar weer openbarsten. Het kan zijn 
dat er dan een bruine vloeistof uit de wonden komt. In een 
gevorderd stadium breiden deze plekken zich verder uit en 
sterft de cambiumlaag van de stam af, waardoor grote delen 
van de schors van de stam vallen. Bomen die ernstig aange-
tast zijn gaan dood en worden verwijderd. De deskundigen 
weten nog niet goed hoe de ziekte moet worden bestreden. 
Als gevolg hiervan is de gemeente voorlopig terughoudend 
met het aanplanten en verplanten van kastanjes. 

Rectificatie advertentietekst voorontwerpbestem-
mingsplan Zandvoort Zuid
Per abuis is vorige week in de advertentietekst in deze krant 
aangegeven dat in het plangebied van het voorontwerpbe-
stemmingsplan Zandvoort Zuid 30 panden als karakteristieke 
panden zijn aangewezen. Het betreft echter een combinatie 
van 30 panden en ensembles (een rij woningen met cultuur-
historische waarde). In totaal zijn er 84 panden aangewezen 
als karakteristieke panden.

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 22 en 
de verdere in week 22 door het college genomen besluiten 
zijn in week 23 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadscommissies
De raadscommissies komen bijeen op 14, 15 en 16 juni 2016 
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de 
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Raadscommissie Bestuur en Middelen 
dinsdag 14 juni 20.00 uur 

• Jaarverslag en jaarrekening 2015 
• Voorjaarsnota 2016

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 ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavondopen-
stelling kunt u maar voor een beperkt aantal zaken terecht: 
paspoorten en rijbewijzen e.d. 
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Scott Griekspoor had het zwaar in de finale

Een lekkere ‘donut’ van Max Verstappen | Foto: Chris Schotanus

Team 1 van Sonderland

Geen nieuwe landstitel voor TC Zandvoort

F1 coureur zorgt voor drukte in de duinen

Team Sonderland 1 is
derde van Nederland

Nacompetitie nadert 

Tennisclub Zandvoort is er zondag niet in geslaagd de 
vorig jaar veroverde landstitel in de Eredivisie Gemengd 
van de KNLTB te prolongeren. 20-voudig landskampioen 
Leimonias bleek zondag op een zonovergoten tennispark 
De Glee een te grote sta-in-de-weg. De club uit Den Haag 
pakte met 2-4 de vorig jaar aan Zandvoort in de finale ver-
loren titel terug.

Max Verstappen vermaakte het publiek met in totaal 
vijf demonstraties in een Red Bull uit 2013. Met de auto 
waarmee Sebastian Vettel in 2013 voor het laatst wereld-
kampioen werd, maakte hij enkele ‘donuts’ op het asfalt. 
Rondom het Verstappen festijn kende het weekendpro-
gramma nog tal van andere activiteiten. 

Het eerste team van Golfclub Sonderland is kampioen ge-
worden in de hoofdklasse van de 18 holes korte banen-
competitie. In de finale om het landskampioenschap wer-
den ze knap derde. 

Nog één belangrijke wedstrijd te gaan voor de dames 
van de Zandvoortsche Hockeyclub. Dan mogen zij zich 
hoogstwaarschijnlijk op gaan maken voor de nacompeti-
tie om promotie naar de 3e klasse.

Zandvoort was er zaterdag  
tijdens de halve finale in ge-
slaagd om zich ten koste van 
Naaldwijk te verzekeren van 
een plaats in de finale. Het was 
overigens een dubbeltje op zijn 
kant dat uiteindelijk, tijdens het 
afsluitende heren dubbel, de 
goede kant op viel. Leimonias 
wist zaterdag met 4-2 te winnen 
van De Lobbelaer, waardoor de 
finale van vorig jaar een herha-
ling beleefde.

Zo waren de motorstuntrijder 
Aras Gubieza en de luchtshow 
van de Flying Bulls te zien. 
Speciale momenten waren er 
ook toen Jos Verstappen met 
zijn dochter Victoria de baan 
over reed in de Formule 1 twee-
zitter. Verder presenteerden 
Jan Lammers en Bernhard van 
Oranje de Ligier waarin het  
tweetal in het voorprogramma  

Vorige week vrijdag tijdens 
de landelijke finale speelde 
Sonderland 1 tegen Voorschoten. 
De Zuid-Hollanders bleken een 
maatje te groot en zouden later 
ook de nieuwe landskampioen 

Zondag was IJburg te gast op 
sportpark Duintjesveld. Een sterk 
team en een hele lastige klant 
maar Zandvoort heeft laten zien 
dat het niet voor niets naar die 3e 

klasse wil. Bijna met speels gemak 
werden de Amsterdamse dames 
opzij gezet, met een mooie 4-2 
score als einduitslag. Bijzondere 
vermelding is het keeperstalent 
Melissa Petter. Zij is B-junior en 
mocht zondag haar debuut in 
het eerste damesteam maken. 

Op zondag was het al vroeg 
druk bij TC Zandvoort. De extra 
tribune zat net als het terras voor 
het clubhuis bomvol. Het publiek 
kreeg een prachtig schouwspel te 
zien. Na de twee damespartijen 
was de stand 1-1. Lesley Kerkhove 
verloor in twee sets van de 
Roemeense Mihaela Buznarescu, 
waarna Quirine Lemoine het 
eerste wedstrijdpunt pakte door 
in twee sets te winnen van de 
Italiaanse Corinna Dentoni.

van Le Mans te zien zal zijn. 

Mooi was het dat er ook een aan-
tal races te zien waren, waaron-
der de Mazda MaX5 Cup. In deze 
klasse moest Zandvoorter Youri 
Verswijveren toezien hoe hij de 
aansluiting met de kop van het 
veld verloor. Vooral in de twee-
de race viel de Zandvoorter al 
meteen in het begin behoorlijk 

worden. De Zandvoortse golfers 
wonnen de tweede wedstrijd, 
van golfclub Riel uit Geldrop, 
de kampioen van vorig jaar. 
Sonderland pakte door deze 
winst de derde plaats. 

Volgende week staat de laat-
ste wedstrijd van de reguliere 
competitie op het programma. 
Tegenstander Nieuwkoop aast 
nog op de tweede plaats van 
Zandvoort. De Zandvoortse da-
mes staan 3 punten voor en heb-
ben een dermate gunstig doel-
saldo, +20, dat zij zich normaal 
gesproken niet druk hoeven te 
maken dat Nieuwkoop ze nog zal 
inhalen. Maar na zondag weten 
we het zeker. 

De Zandvoortse broers Scott en 
Tallon Griekspoor moesten het 
tegen de twee Belgische spe-
lers van het bij elkaar gekochte 
‘vreemdelingen legioen’ van 
Leimonias opnemen. Scott ver-
loor in twee sets van Niels Desein 
en ook Tallon verloor, na een zeer 
spannende partij, in 3 sets van 
Maxim Authom. Met de tussen-
stand van 1-3 was Leimonias op 
koers voor de 21e landstitel.

Het damesdubbel maakte 
het nog spannend. Lemoine/
Daniëlle Harmsen wonnen 
in ‘straight sets’ van de beide 
Haagse buitenlandse dames. 
Alleen als Zandvoort ook de 
herendubbel in twee sets zou 
winnen, was er nog hoop. Zover 
kwam het echter niet. Tallon 
Griekspoor/Kristof Vliegen ver-
loren de eerste set met 4-6 en na 
een onduidelijke en rommelig 
ogende situatie werd na 1 game 
in de tweede set het oordeel 
geveld door de bondsgedele-
geerde: Leimonias was voor de 
21e keer landskampioen. 

Ondanks het verlies was ieder-
een bovenal trots dat Zandvoort 
opnieuw zo ver is gekomen, met 
een team waarvan de kern al 
heel lang bij elkaar is. 

terug. Hij herstelde zich nog 
enigszins, maar blij was hij niet. 
“Ik kwam gewoon vermogen te 
kort”, mopperde de Zandvoorter 
na afloop. 

Naast Verswijveren waren nog 
twee Zandvoorters actief: Thim 
Koemans en Jorn van der Kuil 
deelden een Mazda, maar re-
den in beide races in het ach-
terveld mee. Een andere opval-
lende deelnemer was de Friese 
schaatskampioen Rintje Ritsma. 

In de SMP F4 NEZ Championship 
waren de ogen gericht op het jon-
ge talent Richard Verschoor. In de 
eerste race verprutste Verschoor 
zijn verzilverde poleposition en 
viel terug naar plaats zes. Van 
daaruit vocht hij zich uiteindelijk 
terug tot een tweede plaats, ach-
ter Jarno Opmeer. In de tweede 
race overkwam Verschoor het-
zelfde maar in de derde race 
haalde hij wel de winst binnen. 
Naast deze twee raceklassen was 
er ook de NK GTTC. De zeges wer-
den verdeeld onder Lex Proper 
en Randall Lawson.

Tennis - Eredivisie

Autosport

Golf

Hockey

Op alfabetische volgorde:
Aan Zee (strandclub 12)
Abovo Media
Administratiekantoor K. Willemse
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Beach Club Tien
BKZ
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Chocolate & Diamonds
Circus Zandvoort
Creme Fresh
De Zeemeermin
Dorsman Assurantiën
Empelen en Van Dijk

Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis
Koene Cleaning Service
KVV Grafische Vormgeving
La Fontanella
Maxima Vloeren
Modeltuinen Zwanenburg
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pronto Wonen
Shiatsis
SKiP
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen PlaZand
Trieling keukens
Uitvaartverzorging Erika
Van der Valk Notariaat

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

Adverteerders



 

www.facebook.com/MaximaVloeren 

VLOER EN RAAM TOTAAL 
MAXIMA 

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

023-5365138   info@maximavloeren.nl 
Parket – Laminaat – Pvc – Vinyl – Tapijt – Vloertegels – Vloerkleden – Traprenovatie – Projecten  

  

Duivelse Kortingen op Belgische Vloeren 

 

Quick Step Impressive Laminaat 

16 Decors - 8mm - Waterafstotend 

Normaal 26,95 m2    Nu 21,95 m2 

Saffier Estrada Laminaat  

8 Decors - 8mm - Vgroef  
Normaal 21,95 m2    Nu 16,95 m2 

Moduleo PVC Select 
32 Decors - 0,4mm Slijtlaag 

Normaal 29,95 m2    Nu 24,95 m2 

 

Berry Alloc Elegance Laminaat  

11 Decors - 9mm - 4Vgroef  
Normaal 27,95 m2    Nu 23,95 m2 

Maxima Vloer en Raam Totaal 
www.maximavloeren.nl 

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

info@maximavloeren.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 

 
 


