
Verkoop -  Verhuur  -  Onderhoud -  Schadeherste l

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

SCOOTMOBIELEN

ZANDVOORT 

 
  STRIJDER

 

    Tanken 
     Sparen voor: 
Gratis wasbeurt en 
Texaco Stars punten 

ZANDVOORT 

 
  STRIJDER

 

    Tanken 
     Sparen voor: 
Gratis wasbeurt en 
Texaco Stars punten 

ZANDVOORT 

 
  

ZANDVOORTSTRIJDER
 

    Tanken 
     Sparen voor: 
Gratis wasbeurt en 
Texaco Stars punten 

ZANDVOORT 

 
  STRIJDER

 

    Tanken 
     Sparen voor: 
Gratis wasbeurt en 
Texaco Stars punten 

ZANDVOORT 

 
  STRIJDER

 

    Tanken 
     Sparen voor: 
Gratis wasbeurt en 
Texaco Stars punten 

ZANDVOORT 

 
  STRIJDER

 

    Tanken 
     Sparen voor: 
Gratis wasbeurt en 
Texaco Stars punten 

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
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Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

Geef uw mening over het 
Watertorenplein op 20 juni. 

Kijk op pagina 14 voor meer informatie.
Gemeente Zandvoort

Disco & Dance

BEACH PARTY
ZATERDAG 18 JUNI 2016

Party time 21:00 - 2:00+Party time 21:00 - 2:00+Party time 21:00 - 2:00+Party time 21:00 - 2:00+

@ DE HAVEN 
 VAN ZANDVOORT

swingsteesjun.nl 
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5 13 153
Actueel Ballet Spelen Sport
Plannen voor
Watertorenplein
gepresenteerd

Dansjuf neemt
na 35 jaar 
afscheid in stijl

12e jaargang • week 24 • 16 juni 2016

Buitenspeeldag
een leuke dag
voor kinderen

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

Handbalsters
sluiten seizoen
met winst af

Tropische
boulevard

‘Nu nog een 
helder blauwe zee, 

wie gaat dat regelen?’

Vervolg op pagina 3

Boulevard is klaar voor het hoogseizoen Op de thee bij de
nieuwe Zandvoorters

Wethouder Gerard Kuipers ontsluit de deur
Gezellige ontmoeting tussen Zandvoorters | Foto: Ebru van der Ploeg

Deze zomer staan er drie kiosken op de boulevard De Fa-
vauge, tussen Bouwes Palace en het Badhuisplein. In deze 
Pop Up-winkeltjes gaan van begin juni tot eind september 
Zandvoortse ondernemers hun toeristische producten 
verkopen. Wethouder Gerard Kuipers heeft dinsdagmid-
dag de kiosken o�  cieel voor geopend verklaard. Hij deed 
dat door het slot open te draaien van een van de kiosken.

De groep Syrische statushouders die sinds een paar 
weken in het Spalier aan de Kostverlorenstraat woont, 
heeft afgelopen zondag open huis gehouden. Zand-
voorters konden kennis komen maken met hun nieuwe 
dorpsgenoten. De ontvangst was allerhartelijkst. Door 
het mooie weer speelde de meet & greet zich groten-
deels in de buitenlucht af.

Vooruitlopend op een structu-
rele verbetering wordt deze zo-
mer een proef gedraaid met een 
aantal maatregelen om de bou-
levard aantrekkelijker te maken. 
Over de palmbomen is ieder-
een positief, van het vorig jaar 
geïnstalleerde � tness parcours 
wordt regelmatig dankbaar 
gebruik gemaakt, de muur van 
het voormalige Dol� rama ziet er 
gelikt uit en met de komst van 
de kiosken is de aankleding van 

Om hun gastvrijheid te tonen 
stond de thee klaar en hadden 
de bewoners lekkere koekjes 
gebakken en salades gemaakt. 
De opkomst van autochtone 
Zandvoorters was verheugend 
groot. Sommigen hadden typisch 
Nederlandse eetwaren meegeno-
men, zoals haring, speculaas en 
zelfgebakken appeltaart. Het con-
tact met de Syrische inwoners was 
moeilijk omdat de meesten alleen 
Arabisch spreken, maar met han-
den en voeten en hier en daar een 
Engels woord kon je toch contact 
met ze krijgen. Iedereen genoot 

de boulevard voor deze zomer 
compleet.

Verbetering
De kiosken zijn van een betere 
kwaliteit en uitstraling dan die 
van vorig jaar. Deze bieden nu 
meer ruimte, klanten kunnen 
binnen staan, en ze zijn beter 
bestand tegen het weer. Vorige 
zomer was er een zomerstorm 
die toen grote schade heeft aan-
gericht.

zichtbaar van het samenzijn.

Op dit moment wonen er 21 
jonge mannen, vrouwen en kin-
deren, allen afkomstig uit het 
geteisterde Syrië. Ze hebben de 
beschikking over vier woongroe-
pen, elk bestaande uit een ge-
meenschappelijke woonkamer en 
keuken en aparte slaapkamertjes. 
Het was aandoenlijk om te zien 
hoe de kindertjes ongedwongen 
speelden. 

De 22 palmbomen, die op 11 mei 
zijn geplaatst, zijn tot en met sep-
tember gehuurd en mochten ze 
door de zoute lucht vroegtijdig 
afsterven, dan worden ze ver-
vangen. Hilly Jansen heeft met 
veel vrijwilligers de muur van het 
Dol� rama opgeknapt. De muur 
werd van blauw naar wit geverfd 
en daarop zijn levensgrote foto’s 
van Zandvoortse fotografen ge-
plaatst met als thema ‘Zandvoort, 
vroeger, heden en toekomst’. Via 
deze foto’s wordt de identiteit van 
Zandvoort getoond.

Baliefunctie VVV 
Uit de aanmeldingen om in aan-
merking te komen om een van de 
kiosken te mogen exploiteren is 
een keuze gemaakt door KMG, 
de leverancier van de kiosken, 
en de gemeente Zandvoort. Dit 
jaar zijn de exploitanten van 
de kiosken: de VVV Zandvoort, 
René’s Boutique en de Gouden 
Haan. De baliefunctie van de VVV 
Zandvoort, en dus het ontvangen 
van de gasten van Zandvoort, 
gaat zelfs de komende drie maan-
den volledig naar de kiosk. Alleen 
de marketingafdeling blijft in de 
Bakkerstraat gevestigd.

Al met al goede zaken om Zand-
voort als de badplaats van Ne-
der land nog beter te pro� leren 
richting de miljoenen toeristen 
die Amsterdam bezoeken en die 
op zoek zijn naar ‘the Beach’.



Burgerlijke stand - 30 mei - 12 juni

Geboren:
Jesse Daan, zoon van: Lemmens, Ivo en: van den Bor, Natasja 
Nicole

Gehuwd:
Martens, Vincent Robert en: Paap, Claudia
Schoorl, Leonardus Cornelis Maria en: de Jong, Petra (9 mei 
2016

Overleden:
van der Hammen, Elisabeth Carina, geb. 1962
de Kwant, Antoinette Marianne, geb. 1962
Zwerver, geb. Broersma, Hermina Christina, geb. 1924
Leek, geb. van den Burg, Henderika, geb. 1924
 van Dam, Cornelis Pancratius, geb. 1930
Nieuwenhuis, Christina Geertruida Antje, geb. 1954
Mesman, Johannes, geb. 1927
Paap, geb. Jacobs, Jennetje Adriana, geb. 1929
Leevendig,  Johannes, geb. 1944
Wijker, Pieter, geb. 1930
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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.

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

Deze plank is de hele maand JUNi te bestellen

Voor
Coppa di Parma met gele en groene courgette, basilicum 
en Parmezaan | Tartaar van makreel met crostini en 
mierikswortel | Watermeloen-radijs met geitenkaas 
en hazelnoten

Hoofd
Kalfs rib-eye met gegrilde groenten en la ratte aardappels 
Kabeljauw met caponata en salsa verde
Melanzane Parmigiana

Na
Sticky toffee pudding | Raw avocado lemon cheesecake

Lieve Jesse, 
wat zijn we blij met jou! 

Ivo, Natasja en grote broer Finn: 
gefeliciteerd met jullie lieve wondertje!

Oma, opa & oma, tante Daniella & oom Lodewijk, 
tante Lana, oom Alexander, 

tante Wendy, Mauro & Maureen.

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

BOKKEDOORNS BEDANKT!

AJUMA

HOOG HOOG HOOGLaag Laag

Waterstanden
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09 .05
09 .55
11 .00
11 .50
00 .26
00 .50
01 .20
02 .00

14.15
14.51
15.32
16.05
04.25
04.55
05.31
06.05

22 .05
23 .06
23 .34

-
12 .30
12 .55
13 .40
14 .15

-
-
-
-

16.45
17.19
17.55
18.31

01.39
02.30
03.10
03.46

-
-
-
-

16
17
18
19
20
21
22
23

JUNI

Lieve Jeffrey 

Zo geliefd en stil gemist.
Zo dierbaar,

 nooit uit ons hart gewist.

Mam, pap, 
zus en zusjes 

xxx

09-06-1990 22-06-2011

Yesterday is the past
Today is a gift

Tomorrow is a mystery

Getroost door mooie herinneringen hebben wij veel 
te vroeg afscheid moeten nemen van onze lieverd

Anna Maria Helena van Gellekom
Amsterdam, 1 februari 1965       Zandvoort, 9 juni 2016

Donna de Oude
Tess 
Frans van Gellekom
Helen van Gellekom - van den Berge
Mike van Gellekom
Pien Lindeman
Maurice en Marianne
Barry van Gellekom
Wilma van Gellekom - van der Meer
Charlotte, Fabian, Julian
Frank van Gellekom
Katja Verheul
Puck, Charlotte, Suzanne

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Huis in de 
Duinen, afdeling De Zandhoeve, voor hun 

liefdevolle verzorging.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op dinsdag 14 juni 
van 20.00 tot 20.45 uur in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats woensdag 15 juni 
om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, 
eveneens gelegen aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Na de begrafenis bent u welkom in de ontvangkamer van 
de begraafplaats.
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… is het ideaalbeeld van vaders 
‘toen en nu’ flink veranderd. 
Twintig jaar geleden was er een 
reclamefilmpje, met de vraag: 
“Wie is toch die man die op zon-
dag altijd het vlees komt snijden?” 
Dit stereotype van een vader is 
inmiddels aan het veranderen. 
Steeds vaker kiezen gezinnen 
voor een nieuwe rolverdeling, 
waarbij vaders de tijd nemen om 
te zorgen voor hun kinderen. En 
dat is positief, want de huidige 
vaders zijn belangrijk!

Was het vroeger anders of heb-
ben de vaders het nu beter ge-
troffen? Laten we het er maar op 
houden dat het anders was en is. 
Want in mijn jeugd liepen vaders 
niet achter een kinderwagen. 
Daar hadden zij geen tijd voor en 
geen zin in. Zodra mijn vader van 
zijn werk thuis kwam, moesten 
wij uit ‘zijn’ stoel. Het vlees werd 
zoals in het reclamespotje niet 
door mijn vader maar door mijn 
moeder gesneden. Het grootste 
stuk vlees werd altijd naar hem 
geschoven. De vader van mijn 
kinderen verwisselde geen poep-
luiers. Trouwens dat doet hij nog 
niet en dat ligt niet aan zijn vader-
schap: hij vindt het gewoon vies! 
Verder is hij een perfecte vader 
en kunnen de kinderen altijd een 
beroep op hem doen.

Door de jaren heen zijn vaders 
dichter naar hun kinderen ge-
groeid, hebben de vaders vriend-
schappelijke banden met hun 
kinderen opgebouwd en delen 
ze verzorgende taken samen met 
hun partner. De gezinnen zijn klei-
ner, de gemiddelde leeftijd waar-
op mannen vader worden is flink 
gestegen, er zijn meer gescheiden 
ouders, eenoudergezinnen en sa-
mengestelde gezinnen. Moeders 
werken meer buitenshuis, waarbij 
ook de vaders werkdagen inleve-
ren om voor de kinderen te zor-
gen. De zogenaamde papadagen 
zijn ingevoerd en daar is niets mis 
mee.
Wat echter onveranderd is ge-
bleven, is de grenzeloze bescher-
mingsdrang, de eindeloze vader-
liefde en de vriendschapsband 
tussen een vader en zijn kind. Ik 
maak het van dichtbij mee en 
kan er grenzeloos van genieten. 
De vaders van nu draaien hun 
hand niet om, om hun eigen 
overhemden te strijken of een lek-
kere maaltijd te koken. Dus 
houd je vader in ere en aai 
hem eens over zijn bolletje. 
Verwen hem op Vaderdag 
want hij verdient het. 

Column
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Van dichtbij een brandweerwagen bewonderen

Feestweekend op komst

Omwonenden ‘schoten’ op 
plannen Watertorenplein

Verkeersmarkt op plein

Van 17 tot en met 19 juni vindt het Pop Up Zandvoort-week-
end plaats: een weekend waarin alles georganiseerd kan 
en mag worden, op voorwaarde dat er geen overlast mee 
wordt veroorzaakt. Met andere woorden, een weekend dat 
bol staat van de unieke evenementen en activiteiten.

In het kader van de participatie voor de plannen van het Wa-
tertorenplein konden omwonenden van dit gebied afgelo-
pen maandag in de Blauwe Tram hun mening geven over de 
ontwerpen van de architectenbureaus De Biase, Springtij 
en AG Architecten. Komende maandag is een bijeenkomst 
waar alle inwoners van Zandvoort welkom zijn.

De groepen 1,2 en 3 van de Hannie Schaftschool hebben het 
thema ‘verkeer’ dit jaar op een bijzondere manier afgeslo-
ten. Met een strippenkaart in de hand bezochten de kinde-
ren voertuigen van diverse hulpdiensten, die klaarstonden 
op het plein in het LDC. 

Op vrijdagavond wordt het week-
end officieel geopend tijdens het 
Gemeente House Festival op het 
Raadhuisplein. Vanuit een speci-
ale party-bus wordt de lekkerste 
muziek voor jong en oud gedraaid. 
Met het aanwezige Food Court 
wordt ook de inwendige mens 
niet vergeten.

Vervolgens kennen ook de zater-
dag en zondag een goed gevuld 

De Biase bleek zich te richten op 
50+’ers, met o.a. een zorghotel, 
dokterspost, sportschool en een 
grote tuin, waar iedereen ge-
bruik van mag maken. Springtij 
Architecten heeft gekeken naar de 
witte huisjes op het Schelpenplein. 
Die zie je rondom de Watertoren 
als minidorpje terugkomen. AG 
Architecten is geïnspireerd door 
de grandeur van vroeger. Die 
heeft het bureau vertaald naar het 
Watertorenplein met vier apparte-
menten villa’s, die geschikt zouden 
kunnen zijn voor zowel starters als 
50+’ers.  Leuk detail zijn de typisch 
Zandvoortse veranda’s.

Alle drie hadden ze ook invulling 
gegeven aan de watertoren zelf, 
waarbij De Biase een zorghotel 
met revalidatiekamers heeft ge-
pland. De andere twee zien meer 
in fraaie appartementen. Het idee-

De brandweer, de politie, een 
stewardess en de KNRM kwa-
men met onder andere een 
bluswagen, een politiemotor 
en busje, een modelvliegtuig 
en een strandwagen enthousi-
ast de kinderen te woord staan 
en van informatie voorzien. De 

programma. Wat te denken van 
een extra grote kofferbakmarkt, 
het Making Waves festival, Glow 
in the Dark Beach festival en The 
Hot Tub Movie Night at the beach 
op 18 juni? Op zondag bezoek je 
bijvoorbeeld de hippy markt, Wine 
& Fire en de Pop Up Beach BBQ. 
En dit is slechts een greep uit de 
vele activiteiten! Kijk voor een 
overzicht van alle evenementen 
op pagina 8. 

tje van AG Architecten om aan de 
buitenkant van de Watertoren een 
glazen aanbouw met trap en lift te 
posteren, stuitte op de nodige kri-
tiek.

De aanwezige omwonenden ble-
ken hun huiswerk al gedaan te 
hebben. Ze hadden hun mening 
alsook bezwaren op de plannen 
al klaar. Na afloop konden alle 
aanwezigen een keuzeformulier 
inleveren, dat meegenomen gaat 
worden in de afweging welk plan 
het college uiteindelijk gaat kiezen. 

Volgende week maandag, 20 juni, 
krijgen alle overige Zandvoorters 
de kans om hun mening te geven 
over de drie ontwerpen voor het 
Watertorenplein en de Watertoren. 
Deze bijeenkomst is eveneens in 
de Blauwe tram en begint om 
19.30 uur.

kinderen konden vragen wat ze 
maar wilden weten en natuur-
lijk mochten ze in de voertuigen 
plaatsnemen en de uitgebreide 
dashboards bekijken. Dat er een 
sirene en blauw zwaailicht ge-
toond werd maakte dat de och-
tend zeer geslaagd was. 

Voor sommige moslimbewoners 
was het toch een moeilijke mid-
dag. Vanwege de ramadan mogen 
ze overdag niets eten en drinken. 
Vandaar dat enkelen op hun 
slaapkamer bleven.

Marjon Leipoldt is de sociaal be-
heerder in het Spalier. Zij is het 
aanspreekpunt voor de vluchte-
lingen, die allemaal een verblijfs-
vergunning hebben. Zij wordt 
daarbij bijgestaan door een aan-
tal vrijwilligers, die proberen het 
de bewoners zo aangenaam mo-
gelijk te maken. Leipoldt: “Het is 
voor deze mensen ook wennen. 
Ze kwamen uit een oorlogsge-
bied, hebben in Nederland op 
verschillende plaatsen geleefd en 
zijn nu in Zandvoort beland. In die 
periode heeft ook gezinshereni-
ging plaatsgevonden. De mannen 
waren alleen gevlucht. Die liepen 
het meeste gevaar om in gevan-
genissen terecht te komen of om, 
zelfs erger, te worden vermoord. 
Voor hun vrouwen was het een 
stuk veiliger. Maar zodra alles was 
onderzocht, zijn de vrouwen hier-
naartoe gekomen.”

“Het Spalier is, dat weten ze ook, 
een tijdelijke verblijfplaats. Binnen 
twee jaar moeten ze, zo is afge-
sproken, een eigen huis krijgen. 
In die periode moeten ze gaan in-
burgeren en werk zien te vinden. 
Wat hun achtergrond betreft: er 
zit een kok bij, een tuinman, som-
migen hebben gestudeerd. Het is 
heel gevarieerd”, aldus Leipoldt. 
Vrijwilligster Mariska: “Het zijn 

heel aardige mensen. Het zijn 
moslims, christenen en Koerden. 
Dat gaat heel goed samen. Soms 
klaagt er wel eens iemand die 
vindt dat het wel lang duurt voor 
hij een huis krijgt. Maar dan zeg 
ik hem, dat mijn eigen dochter al 
vijf jaar op een wachtlijst staat om 
in aanmerking te komen voor een 
woning, dus dat ze geduld moe-
ten hebben.”

Ook blijkt deze middag dat er een 
algemeen probleem is, er is wei-
nig privacy. Je moet met elkaar in 
vier huiskamers leven. Eten maken 
doen de meesten wel per gezin. 
“Het is niet anders”, zegt Leipoldt. 
Het vooruitzicht is in ieder geval 
dat ze binnen twee jaar een eigen 
woongelegenheid krijgen. Tot zo 
lang moeten ze er mee leven.”

Beheerder Leipoldt: “Het groot-
ste probleem wordt de verveling. 
We moeten er voor zorgen dat ze 
hun tijd zinvol door gaan bren-
gen. Er is nu een vrijwilliger die 
een tuintje voor ze maakt, zodat 
ze zelf dingen kunnen planten. 
Het is ook belangrijk dat het con-
tact met Zandvoorters op gang 
komt. Nu gaan ze naar het dorp 
om boodschappen te doen in de 
supermarkt. Maar je ziet al dat ze 
worden herkend door de dorps-
genoten, die af en toe op bezoek 
komen. Dat vinden de bewoners 
leuk.”

Dat gold zeker voor deze meet & 
greet-middag. Voor herhaling vat-
baar, zo vonden ze allemaal.

Vervolg Pagina 1 - Op de thee bij nieuwe Zandvoorters



Evenementenagenda

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 (zie pagina 8)

18 Zandvoortsche Bomschuit Bouwclub
 Open dag, Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur

18 Zomerfeest - Spelletjesdag 
bij kinderdagverblijf Pippeloentje/Pluk. 
Burg. Nawijnlaan, 14.00-17.00 uur 

18+19 Cycling Zandvoort - Fietsevenement 
op Circuit Park Zandvoort

24,25,26 Culinair Zandvoort - Gasthuisplein

26 Zondagmiddagconcert - Studio Anthony, 
Oosterparkstraat 44, aanvang 16.00 uur

❈ JUNI ❂  JUNI ❁

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

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

Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

BEDRIJVEN
ladder

Ook adverteren op deze pagina? 

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!

Wij halen ook bruikbare spullen op.
 

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

www.shiatsis.nl    
tel. 023-5427858

Shiatsutherapie en massage

Ervaar hoe fijn het is 
om te ontstressen en 

in balans te zijn. 

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

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 25: ma. 20 juni t/m zo. 26 juni

Gegrilde kippenbouten ..............................................................

Gemarineerde Runder schnitzels: .........................

Met peper, bieslook of naturel

Albert Heijn verbouwen
Grijp uw voordeel

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

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

Per stuk € 1,504 stuks € 5,00

4 stuks € 7,95

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…

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
16 juni t/m 22 juni

ANGRY BIRDS (3D/NL)
ZA/ZO/WO OM 13.30 & 15.30 UUR
 
THE JUNGLE BOOK (3D)
 ➔ LAATSTE WEEK!
DO TM DI OM 19.00 UUR
 
EYE IN THE SKY ➔ ÉÉN WEEK!
DO TM DI OM 21.30 UUR

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM
LAND OF MINE – UNDER SANDET
DUITSE JONGENS MOETEN NA 
WO-2 MIJNEN RUIMEN
WO OM 19.30 UUR

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

VERWACHT:

De lekkerste cadeautjes voor vader !!!

NIEUW: 
chocolade gereedschap vanaf € 4,95

Kerkstraat 8 - Tel.023 - 743 1110

Haltestraat 55
Zandvoort

Geopend: 
dinsdag t/m zaterdag

Actie loopt 
16 juni t/m 3 juli 

*Het goedkoopste artikel is gratis. Het aanbod is 
uitsluitend geldig voor induviduele verpakkingen.

Wij zijn op zoek 
naar leuke spontane 

medewerkers 
voor de weekenden 

en de vakantieperiode.
Minimale leeftijd 15 jaar

Loop gerust bij ons binnen op Raadhuisplein 14 

of bel met Wil 06 -11 36 36 77

Autobedrijf Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort is met 
SPOED op zoek naar 

Functie eisen:

Onderhoudsbeurten uitvoeren • Monteren van accessoires

Het wisselen van banden • Voorbereiden van APK keuringen

In bezit van rijbewijs B/E • Je kijkt verder dan de werkorder en  

bent de klant optimaal van dienst

Wij bieden:

Een afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng

Een prettige werksfeer in een klein bedrijf

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Zin in deze baan? Richt dan uw sollicitatie aan:
Autobedrijf Zandvoort B.V. - T.a.v. R.J. Witte

Kamerling Onnesstraat 23, 2041 CB ZANDVOORT 
Tel. 023-5714580 - info@autobedrijfzandvoort.nl

een ervaren  
2e automonteur, 

voor een fulltime dienstverband.
Doorgroei mogelijkheden tot APK-keurmeester

SUMMER SPECIAL
31 DAGEN YOGA VOOR 50 EURO!!*

Ervaar nu een maand lang wat 
yoga voor jou kan betekenen!

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

kijk op www.daandasanayoga.nl voor meer informatie.
* vraag naar  de voorwaarden
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Gezelligheid troef op het Gasthuisplein

De kleinsten van ballet | Foto: Rob Bossink

De vis smaakte weer werelds

‘Van alles en nog wat’

Dat was het geval tijdens de afgelopen vrijdag georgani-
seerde Theo Hilbers Vismaaltijd. Organisator Erwin Hil-
bers had alles uit de kast getrokken om zijn gasten een 
geweldige maaltijd te serveren. Tevens had hij voor het 
nodige entertainment gezorgd.

Dat was de titel van de eindejaar uitvoering van dans-
school ONAIR Dance in theater De Krocht. Niet alleen was 
het de afsluiting van het cursusjaar, ook nam ‘juf’ Conny 
Lodewijk afscheid als docent. Zij heeft besloten het rus-
tiger aan te gaan doen en het lesgeven over te laten aan 
een nieuwe generatie.

Het was alweer de 7e ‘moder-
ne’ editie van de Theo Hilbers 
Vismaaltijd op het Gasthuisplein. 
Oud VVV-directeur Theo Hilbers 
was daarmee in de jaren ’70 
begonnen maar moest op een 
gegeven moment stoppen. Zijn 
zoon Erwin heeft het zeven jaar 
geleden nieuw leven ingeblazen. 
“Vrijdag hadden we nog 30 kaar-

De balletjuf heeft, samen met 
Roy van Buuringen, aan de wieg 
gestaan van een succesvolle 
ONAIR Dance. Wekelijks kregen 
veel (toekomstige) ballerina’s in 
De Krocht les van de ervaren bal-
letdocent, die professioneel bij 
het Nederlands Dans Theater ge-
danst heeft. Na jaren Studio 118 
geleid te hebben, dacht de ai-

ten beschikbaar. Die heb ik gaan-
de de avond kunnen verkopen 
aan Duitse, Engelse, Italiaanse en 
Amerikaanse toeristen. Ze wisten 
niet wat ze meemaakten”, zei een 
meer dan tevreden Erwin Hilbers 
na a� oop.

Uiteraard is het succes van het 
evenement afhankelijk van een 

mabele dansjuf het wat rustiger 
aan de gaan doen, maar ze kwam 
bedrogen uit. Het bloed kroop 
waar het niet gaan kon en toen 
Van Buuringen met zijn idee voor 
een balletschool kwam, stemde 
ze volmondig in. 

Nu ze definitief stopt kan ze 
gaan doen wat ze wil, maar ze 

goede visleverancier en -bakker. 
Die heeft hij al vanaf het begin 
gevonden in Kroon Vis, het be-
drijf van Jaap Kroon. Wegens 
ziekte kon Jaap er zelf niet bij zijn 
vrijdag. Zijn zoon Thomas nam 
de honneurs waar en deed dat 
met verve. Medewerker Pieter 
Keur had weer zijn ‘wereldbe-
roemde’ vissoep gemaakt en de 
gasten kregen als hoofdgerecht 
een moot kabeljauw dat groter 
was dan het bord waarop het 
geserveerd werd. Samen met 
lekkere ravigotesaus en een per-
fecte aardappelsalade ‘� etste’ dat 
er wel in. 

Het Wapen van Zandvoort ver-
zorgde de drankjes en leden 
van folklorevereniging De Wurf 
serveerden het een en ander uit 
aan tafel. Een verrassing was het 
korte optreden van Hazel Bell, 
de groep die ’s avonds optrad 
in theater De Krocht; het werd 
hoog gewaardeerd. Toen ook 
nog eens Klaas Koper enkele 
shanty- en zeemansliederen in-
zette zong het hele plein mee. 
Een bijzonder genoeglijke avond 
sloot af in behoorlijk koud weer, 
maar daar hadden de gasten 
weinig last van. Van binnen wa-
ren ze lekker verwarmd door de 
vis van Kroon Vis!

blijft wel zijdelings betrokken bij 
ONAIR Dance. Ook het lesgeven 
in jazzballet aan een groep mid-
delbare dames blijft ze doen. 
“Daar heb ik zo veel plezier in. 
Blijf ik toch nog een beetje in be-
weging”, zegt ze met een grote 
glimlach.

Die glimlach van oor tot oor 
kwam zondag ook, maar pas 
na afloop van de uitvoering. 
Aandoenlijk waren de kinderen 
die een jaar les van haar hebben 
gehad; sommigen nog maar net 
het stadium van peuter voorbij. 
Ze heeft meer dan 30 jaar lesge-
geven en heeft veel talenten de 
weg naar vervolgopleidingen 
gewezen. Ze koestert ze nog al-
lemaal en andersom zijn ze alle-
maal gek op haar. Dat bleek zon-
dag ook, toen een paar van haar 
talenten in theater De Krocht uit-
blonken. Sommigen al gesetteld 
en anderen nog maar net begon-
nen met het studeren aan con-
servatoria en hogere scholen. 

Lodewijk stopt er mee maar 
ONAIR Dance blijft bestaan, 
zij het volgend cursussei-
zoen met een nieuwe dansjuf. 
Gediplomeerd dansdocent Lisa 
Havenaar neemt het stokje over.

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)

Groepsdruk 
onder jongeren

“Als je vrienden met z’n allen iets 
doen wat jij eigenlijk niet wilt is 
het verdomde lastig hier tegenin 
te gaan!” Dat is het thema dat ko-
mende maandag 20 juni in het 
Jeugdhonk Zandvoort behan-
deld wordt. Experts van bureau 
HALT zullen dan met de jonge-
ren in gesprek gaan. Een voor-
lichter van bureau HALT gaat 
ook met de jongeren in gesprek. 
Jongeren ervaren wat groepsin-
vloed is en hoe dit hun keuzes 
kan beïnvloeden. Ook krijgen 
ze inzicht in strategieën om met 
negatieve groepsinvloed om te 
gaan. Hoe kun je je eigen verant-
woordelijkheid nemen, ook bin-
nen een groep? Voel je jezelf bui-
tengesloten als je niet meedoet? 
Alle jongeren tussen de 12 en 18 
jaar uit Zandvoort zijn welkom. 
De bijeenkomst begint 20 juni 
om 19.30 uur en is in de lees-
hoek van de bibliotheek in de 
Louis Davidsstraat 1. Deelname 
en de entree tot het Jeugdhonk 
Zandvoort zijn gratis.

Zomerfeest bij
Pluk en Pippeloentje
Op zaterdag 18 juni van 14.00 
uur tot 17.00 uur zijn alle kleine 
kinderen, tot circa 6 jaar, van 
harte welkom op het zomer-
feest van Pippeloentje en Pluk. 
Dit jaar heeft het zomerfeest 
als thema: Zingend met SKiP de 
Zomer in! Achter Pippeloentje, 
in de Burg. Nawijnlaan, begint 
een spelletjes-route die verder 
gaat door een deel van het 
Kostverloren Park. Wanneer je 
de route volgt, kom je langs 
allerlei bekende kinderliedjes, 
waar leuke activiteiten gedaan 
kunnen worden en waarbij mu-
ziek natuurlijk niet mag ontbre-
ken! Bij de start is een bruggetje 
met een krokodil en daar staat 
een politievrouw. Zij deelt bon-
nen uit, dan kun je naar het bos 
met de olifantjes, schoonmaken 

bij Opa Bakkebaard, Broodjes 
smeren bij de Beren, Schapen 
beplakken met (echte) witte 
wol en nog heel veel meer! Na 
a� oop ontvang je ook nog eens 
een leuke herinnering! Het zo-
merfeest staat borg voor een 
hele gezellige middag en is gra-
tis toegankelijk! Uiteraard zijn 
alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 
en andere aanhang van harte 
welkom.

17e (Kl)ab v.d. Moolen 
Golftoernooi
Vrijdag 8 juli staat alweer het 17e 
(Kl)ab v.d. Moolen Golftoernooi 
voor de deur. Het is altijd een 
krachtmeting tussen de vele 
Zandvoortse vrienden die de 
edele golfsport beoefenen. Het 
toernooi wordt deze keer op de 
banen van Golfpark Wilnis ge-
speeld. Een geldig GVB-bewijs is 
verplicht. De eerste afslag is om 
10.00 uur en de prijsuitreiking is 
rond 17.30 uur in de ‘Overkant’ 
in het Louis Davids Carré. Daar 
wordt ook, afhankelijk van het 
weer, de afsluitende barbecue 
of koud bu� et geserveerd. Bel 
of mail Ab v.d. Moolen, tel. 06-
37570064 of e-mail: aj.moolen@
hotmail.com om in te schrijven. 
De inschrijving is tot 4 juli ge-
opend. Bij de prijs zijn inbegre-
pen de green fee, de barbecue 
of het bu� et na a� oop en twee 
consumpties in de ‘Overkant’. 
Voor informatie over starttijden 
kunt u ook met Ab v.d. Moolen 
contact opnemen.

Open dag 
Bomschuit Bouwclub
De Zandvoortsche Bomschuit 
Bouwclub, een modelbouwver-
eniging die tot doel heeft de 
cultuurhistorie van ons dorp op 
schaal te vereeuwigen, houdt ko-
mende zaterdag haar jaarlijkse 
open dag. De leden tonen op die 
dag hun werkstukken. Meestal 
modellen van bomschuiten, gar-
nalenbootjes, haringkarren en 
badkoetsen e.a. Iedereen is za-
terdag 18 juni van 14.00 tot 17.00 
uur welkom in het clubgebouw 
aan de Tolweg 10a .

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
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PIZZERIA  MMX 

PIZZA WEEKEND
ter promotie van onze                    

nieuwe    pizzakaart dit weekend 
een spectaculaire actie:
ALLE pizza’s voor de helft             

van de prijs!!
(ook ophalen)

openingstijden
dond-vrij-zat-zondag  vanaf 17.30 uur

 

13.08.2016@beach

beachfestival - a colourful jungle at sea
amsterdam beach - safari lodge zandvoort

festifari #festifari

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

Ben jij er ook bij?
Haringfeestje Aan Zee!
Samen met Boudewijns Visservice proeven 
we de Hollandse Nieuwe, drinken we een 
korenwijntje en worden we toegezongen 
door De Wapen Zangers van Zandvoort. 

• Zaterdag 25 juni, v.a. 16:00u
• Locatie: Aan Zee, strandclub 12
• Vooraf kaartverkoop: €5,00 
   (bij de viskar en de strandtent)

Info: www.aanzee12.nl

SPECIAAL VOOR PAPA!! 

Een overheerlijk Vaderdagtaartje!!
voor maar € 14,95 

Tot ziens !! Ons paviljoen 11 Zandvoort

Weekspecial:

Diamanthaas 
geserveerd met verse groenten,

aardappeltjes uit de oven en peperroomsaus

voor € 12,95

Tel: 023 - 571 75 80
(Vanaf don. 16 Juni t/m woe. 22 Juni)

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

HET IS NOG STEEDS 
VOLOP ZOMER BIJ ONS!!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

G
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r 
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01

6!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 

€ 10,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE

Greeven NVM Makelaardij organiseert

RAADHUISPLEIN ZANDVOORT
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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Signeersessie in Thalassa

Het uitzicht van een van de bewoners wordt verstoord door een kiosk

KNRM boothuis gaat worden verbouwd

Nieuwste dichtbundel Marco Termes 
ten doop gehouden in Thalassa

Bewoner baalt van kiosk

Gemeente House 
op het Raadhouseplein

Verbouwing boothuis KNRM

Een menselijk vredesteken

Dinsdagmiddag was de doop van de nieuwste dichtbun-
del van schrijver/dichter Marco Termes. Vrienden en be-
kenden van de aimabele auteur waren naar strandpavil-
joen Thalassa gekomen om hem daarmee te feliciteren en 
een opdracht in de bundel te ‘scoren’.

Een aantal bewoners van het De Favaugeplein zijn niet 
echt blij met het plaatsen door de gemeente van de drie 
kiosken op de boulevard. Een van hen heeft pal voor zijn 
uitzicht de kiosk van de VVV staan. 

Vrijdag 17 juni wordt het PopUp Zandvoort weekend 
officieel geopend met een vrijdagmiddag borrel en ‘Ge-
meente House’ op het Raadhouseplein. Deze avond 
wordt het Raadhouseplein omgetoverd tot een waar fes-
tivalterrein.

Afgelopen maandag is de verbouwing van het boothuis 
van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij) aan de Thorbeckestraat van start gegaan. Tij-
dens de verbouwing, die ruim vijf maanden zal duren, 
blijft de KNRM altijd operationeel.

Happinez en Yoga Magazine organiseren dit jaar een 
bijzondere yogasessie. Dinsdag 21 juni tussen 18.00 en 
19.00 uur zullen honderden yogi’s een vredesteken vor-
men op het strand van Zandvoort. 

Het is alweer de vierde dicht
bundel en de achtste pennen
vrucht die Termes het levenslicht 
heeft laten zien. En dat in tien 
jaar tijd, dat is nogal productief 
te noemen. 

Greeven NVM Makelaardij orga
niseert samen met Lichtfabriek 
uit Haarlem ‘Gemeente House, 
raven met Greeven de enige ech
te House Makelaar’. Het belooft 
een waar spektakel te worden. 

Vanaf 18.00 uur start de vrijdag
middagborrel met Zandvoorts 
DJ talent DJ Hitro. Het muziek
festival start om 19.00 met DJ 
RAYMUNDO die met zijn beken
de sound het Raadhouseplein in 
zomerse sferen omtovert. Deze 
Zandvoortse TOP dj heeft in het 
verleden samengewerkt met 
Hardwell, David Guetta, Nicky 
Romero, etc. 

De officiële opening van het 
Pop Up weekend zal omstreeks 
20.00 plaatsvinden door Wet
houder Gerard Kuipers. Waarna 
deze samen met Timo Greeven 
de DJ set overneemt en het 
muziek festival daarmee opent. 

Het boothuis, dat stamt uit 1953, 
is toe aan modernisering. Er 
komt onder andere een betere 
voorziening voor de pakken van 
de vrijwilligers en de beman
ningsruimte wordt uitgebreid. 
De verbouwing duurt naar ver
wachting een half jaar.

De vrijwilligers van de KNRM 
hebben de afgelopen weken 
niet alleen hard gewerkt om het 

21 juni is door de Verenigde 
Naties officieel uitgeroepen tot 
internationale yogadag. Over de 
hele wereld worden yogalessen 
geïnitieerd, met als doel bij te dra
gen aan een betere wereld. Parijs, 
Peking, Melbourne, New York: 

“Deze dichtbundel heeft nogal 
wat van mij gevraagd. Ik ben er 
vorig jaar eind september mee 
begonnen en heb tot en met fe
bruari van dit jaar 117 gedichten 
geschreven. Ik was, vooral gees

Tijdens deze avond zullen in 
totaal 6 verschillende top DJ’s 
een festivalsfeer creëren op het 
Raad house plein.  

Burgemeester Niek Meijer zet 
zich tijdens deze avond in voor 
het goede doel. Hij zal omstreeks 
21.00 uur een half uur assisteren 
bij de bar en zijn omzet gaat naar 
de activiteitenafdeling van Huis 
in de Duinen. Wethouder Gerard 
Kuipers zal de burgemeester 
daarbij assisteren achter de bar.   

De Partycrasher vormt het 
spectaculaire podium van deze 
avond. Deze voormalige Spaanse 
brandweerwagen is omge
bouwd tot DJbooth met rook
machines en lasers. Daarnaast zal 
ook de Jupiler Party Dubbeldeck 
bus aanwezig zijn. Kortom een 
gezellig feest voor jong en oud. 
Gemeente House is gratis toe
gankelijk. 

boothuis leeg te ruimen, maar 
hebben ook de nodige voorbe
reidingen getroffen zodat red
dingstation Zandvoort geduren
de de verbouwing operationeel 
blijft. De reddingboot Annie 
Poulisse komt op de boulevard 
te staan, ter hoogte van het ca
sino. KNRM Zandvoort staat dus 
ondanks de verbouwing zeven 
dagen per week en 24 uur per 
dag paraat.  

inmiddels doet de halve wereld 
mee. En Nederland nu dus ook. 

Het idee achter de internationale 
yogadag is dat er zo veel moge
lijk mensen op dezelfde dag aan 
yoga doen, om saamhorigheid 

telijk en emotioneel, helemaal 
stuk. Ik heb mijn lief en leed in 
de gedichten neergelegd en op 
emotioneel vlak heeft mij dat 
keihard geraakt. De naam van de 
bundel was dus niet echt moei
lijk te verzinnen: Puur Termes. De 
gedichten laten zien wie ik ben 
en hoe ik denk en werk en wie ik 
liefheb”, vertelt hij.

Termes had een collega stads
dichter uit Tilburg uitgenodigd 
om het een en ander voor te 
dragen. Het werd drie ‘gedichten’ 
met een aaneenschakeling van 
geluiden en onsamenhangende 
teksten die toch nog applaus ge
nereerden. Termes dankte alle 
medewerkers voor hun meestal 
vrijblijvende hulp en declameer
de vervolgens uit zijn nieuwste 
bundel een emotievol gedicht.

De dichtbundel ‘Puur Termes’, 
dat uitgegeven wordt door uit
geverij Klapwijk & Keijsers, is in 
de reguliere boekhandel en via 
internet te koop en kost € 17,50.

Sil Sterk heeft het er maar wat 
moeilijk mee. Hij woont sinds 12 
jaar in een appartement in de 
onderste woonlaag van het ap
partementencomplex en heeft 
vanaf zijn terras vrij uitzicht over 
zee. Dat is met het plaatsen van 
de VVV Zandvoortkiosk nu gro
tendeels verdwenen. “Vorig jaar 
stonden de kiosken op een ande
re plaats. Toen had ik er geen last 
van. Maar nu? Ik heb de gemeente 
gevraagd of de kiosk wat ver
plaatst kon worden, maar kreeg 
nul op rekest. Zij zijn het enerzijds 
met mij eens maar anderzijds zeg
gen ze gebonden te zijn aan de 
omgevingsvergunning die nogal 
scherpe contouren heeft”, aldus 
Sterk, die samen met zijn buren 
overweegt een rechtszaak tegen 
de gemeente aan te spannen.

te creëren en een stapje te doen 
richting wereldvrede onder het 
motto: ‘World peace through in
ner peace’. 

Deelname aan deze unieke yo
gasessie is gratis, aanmelden is 
wel noodzakelijk. Dat kan via de 
website van Happinez of Yoga 
Magazine. De deelnemers ver
zamelen bij strandpaviljoen Tent 
6 en worden verzocht om witte 
kleding te dragen.



* Voor kaartverkoop check www.popupzandvoort.nl 

Vrijdag 17 juni 
10.30 - 16.30 Center Parcs Pop Up Store 7  
17.00 - 22.00 Food Court 6  
19.00 - 00.00  Gemeente House 6  
20.00 - 20.30  Opening Pop Up Weekend 6  

Zaterdag 18 juni  
09.00 - 22.00 Workshop Drone Vliegen * 12  
10.00 - 16.00 Kofferbakmarkt XXL 8  
10.00 - 17.00 Pop Up Street Art 8    
10.30 - 16.30 Center Parcs Pop Up Store 7    
12.00 - 17.00 Side Specifi c Art Action 8    
12.00 - 22.00 Food Court 6   
13.00 - 23.00 Making Waves Festival 1   
vanaf    15.00 Glow in the Dark Beach Festival 4   
vanaf    20.30 Swingstation Beach Party * 5    
vanaf    22.00 Hot Tub Movie Night at the Beach * 3   
   
Zondag 19 juni  
07.00 - 13.00 Salt Zomerduik 11  
vanaf    10.00 Hippie Markt 4   
10.30 - 16.30 Center Parcs Pop Up Store 7    
12.00 - 20.00 Wind and Fire 2   
10.00 - 17.00 Pop Up Street Art 8    
12.00 - 17.00 Side Specifi c Art Action 8    
12.00 - 17.00 Food Court 6    
12.00 - 17.00 Straatmuzikanten Festival 6    
vanaf    15.00 Midzomer Speciaal Bier Festival 9    
vanaf    15.00 Pop Up Beach BBQ * 10  

1  Safari Lodge 
2  Strand (tussen Beachclub No5 en Bad Zuid) 

3  Bad Zuid 
4  Storm 8 
5  De Haven van Zandvoort 
6  Raadhuisplein 
7  Zandvoorts Museum 
8  Gasthuisplein 
9  ‘t Wapen van Zandvoort 
10  Club Nautique 
11  The Spot Beachclub, Watersport, Evenementen 

12  BMW Driving Experience Slotemakers 

www.popupzandvoort.nl

Programma

Hoofdingang 
Circuit Park Zandvoort

Haltestraat

Boulevard Barnaart

Boulevard Paulus Loot

Stationsplein

Noordzee

Badhuis-
plein
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Bij de vrouwelijke deelnemers was nagelverzorging een populair onderdeel

Genieten tijdens de Verwendag
Ook dit jaar heeft iedere deelnemer aan de verwendag voor (ex)kankerpatiënten weer ge-
noten. Deze dag bij OOK Zandvoort, afgelopen vrijdag, zou niet mogelijk zijn zonder alle 
enthousiaste vrijwilligers die meewerkten.

Bij aankomst stonden de ko�  e 
en overheerlijke cup cakes al 
klaar waarna men kon men aan-
schuiven bij verschillende work-
shops. Healing Touch; (stoel)
massages, een foto-workshop, 
een helende voetmassage, het 
werd allemaal bijzonder gewaar-
deerd! En niet te vergeten de na-
gelstylistes die door de dag heen 
heel wat nagels, en mensen, heb-

ben opgevrolijkt. Tussendoor 
werd er ook nog eens een lunch 
verzorgd door het vrijwilligers-
team van Pluspunt. Het was een 
heerlijke dag, mede mogelijk 
gemaakt door Holland Casino 
Zandvoort, die volgend jaar met 
liefde herhaald zal worden. 

Ondertussen bent u uiteraard 
van harte welkom om eens deel 

te nemen aan de steungroep 
voor (ex)kankerpatiënten: de 
Toon Hermansgroep. Na de zo-
merstop is er op 9 september 
weer een bijeenkomst. De Toon 
Hermans-wandelgroep gaat wel 
de hele zomer door; ook hieraan 
kunt u gratis deelnemen. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
bij Jolanda Meier via info@ook-
zandvoort.nl.

Hond Djeno is overleden

30up Disco & Dance 
Strandfeest 

De van een spuitje geredde hond Djeno, is deze week 
overleden. De hond, een akita inu, is tijdens het wandelen 
aan zijn nieuwe baas ontsnapt, onder een hek gekropen 
en vervolgens door koeien vertrapt. “Bizar en tragisch”, 
aldus de Dierenbescherming.

Op zaterdag 18 juni 2016 organiseert Swingsteesjun.nl de 
eerste van drie bruisende strandfeesten in De Haven van 
Zand voort. Dansen, ontmoeten en genieten in een prach-
tig strandpaviljoen met terras, de open haard binnen in 
twee feest zalen.

Ga de 18e juni heerlijk uit je dak 
met dj Wally de Luxe in de dis-
co area (70s, 80s en 90s hits) of 
met DJ Miss Behave in de dance 
area met vette beats zoals van 
Afro Jack, Armin van Buuren, 
de Swedish House Mafia etc. 
Party time is 21.00 tot 02.00 uur. 
Dress code is White & Summer. 

Vorig jaar november ontstond er 
veel commotie toen het asiel waar 
Djeno verbleef besloot hem in te 
laten slapen. Hij zou agressief zijn 
en daarom was het onmogelijk om 
een nieuw huis voor de hond te 
vinden. Na een regen van reacties 
via social media werd besloten 
Djeno in leven te houden. Kort ge-
leden had de Dierenbescherming 
eindelijk een nieuwe baas voor 
hem gevonden. 

Tip: Neem tot 20.00 uur een 
heerlijk diner bij De Haven van 
Zandvoort. Data van de andere 
strandfeesten zijn zaterdag 16 juli 
en 20 augustus.

Tickets á € 15 op www.swingstees-
jun.nl. Deurprijs € 20. Voorverkoop 
adres Zandvoort: Bibi For Shoes. 

Noodlottig ongeval treft Djeno

Raadsvergadering d.d. wo. 8 juni

Oppositiepartijen verlaten uit 
protest de raadszaal 

De gemeenteraad kwam vorige week woensdag in een extra vergadering bijeen om tij-
dig zijn opvatting te geven over de woningmarktregio, waarin Zandvoort zou moeten 
komen te liggen. Dit is nodig volgens de in werking tredende wet op de woningmarkt. 
Het gehele land zal worden opgedeeld in woningmarktregio’s en dat begrenst de inves-
teringen van de woningcorporaties. De vraag was tot welke regio Zandvoort zou moe-
ten gaan behoren.

Het college had een voorlopige 
voorkeur voor een regio van de 
omvang van de provincie Noord-
Holland, inclusief nog een aantal 
aangrenzende (rand)gemeen-
ten. Hoe groter het gebied, hoe 
meer investeringskrachtige wo-
ningcorporaties er nodig zullen 
zijn, was onder meer de redene-
ring. 

De gemeenteraad deelde de 
voorkeur van het college echter 
in het geheel niet. De partijen 
stelden zich op het standpunt 
dat het woningmarktgebied 
waar Zandvoort toe behoort niet 
groter is dan ‘groot Haarlem’, al of 
niet aangevuld met IJmond en 
de Amsterdamse agglomera-
tie, maar toch echt niet verder. 
Iedere fractie wilde weten wat 
de enige woningcorporatie in 
Zandvoort, woonstichting De 

Key uit Amsterdam, in de toe-
komst in onze woonplaats zou 
blijven doen. Het waren vragen 
die ook wethouder Challik niet 
kon beantwoorden. De Key zelf 
is daar namelijk nog niet uit en 
het onderwerp staat pas voor 
komend najaar op de agenda. 

Martijn Hendriks (VVD) pro-
beerde samen met PvdA en 
SZ de raad een besluit te laten 
nemen over een voorkeur voor 
een kleinere woningmarktregio 
dan de provincie. De pogingen 
van de raadsleden strandden 
echter toen de coalitiepartijen 
OPZ, D66 en het CDA met het 
voorstel kwamen om als raad af 
te zien van een opvatting. Het 
college zou haar standpunt wel 
uit de beraadslagingen van de 
raad kunnen a� eiden, zo luidde 
de overweging.

Deze opstelling ging dwars tegen 
de mening van VVD, PvdA, SZ en 
Han Cohen (GBZ) in. Zij wilden 
niet aan deze slappe opvatting 
deelnemen en om hun onvrede 
kracht bij te zetten verlieten zij, 
voordat het voorstel van de coa-
litiepartijen in stemming kwam, 
de raadszaal; een zeer ongebrui-
kelijke en toch wel heftige reac-
tie. Daardoor bleven er te weinig 
raadsleden over om een geldig 
besluit te kunnen nemen, mede 
omdat al vier van de 17 raadsle-
den afwezig waren wegens va-
kantie of ziekte. Plaatsvervangend 
voorzitter Astrid van der Veld, ook 
de burgemeester was op vakantie, 
kon niet anders dan de raadsver-
gadering sluiten zonder dat er tot 
besluitvorming was gekomen. 
Hoe nu verder is de vraag, waar-
van het antwoord in de toekomst 
verborgen ligt.

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

De omgeving van de Max Euwestraat wordt sinds een paar weken 
geterroriseerd door een 4-tal mannetjes damherten. Ze vreten 
van veel vaste planten de knoppen en bovenkanten af, zodat we 
dit jaar geen bloemen hebben. Floxen, gele margrieten, papaver, 
valeriaan, begonia’s en violen worden ’s nachts en gewoon overdag 
geplunderd en vernield. Deze overlast wordt knap irritant, vooral 
omdat er in de duinen genoeg aanbod van mals groen blad is. Mijn 
buren op de Max Euwestraat 38 hebben er de volgende ludieke op-
lossing voor gevonden. Hun 
hele huis en de tuin zijn 
met gekleurde vlaggetjes 
omspannen .  M issch ien 
schrikt het af.

Peter van Kessel,
Max Euwestraat 36



10

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

Wie wil mijn 
slaapkamer schilderen? 

Inlichtingen: 
kvanm@casema.nl

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

Alles uit de tweede 
wereldoorlog

Voor mijn verzameling ben 
ik op zoek naar alles uit 

de tweede wereld oorlog, 
zoals helmen, medailles, 

bajonetten, documenten, 
uniformen etc. 

Heeft u nog iets liggen? 
Ik neem het graag over.

Tel. 06-25384205
....................................................

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

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

Schilder- en aan-
nemersbedrijf

Voor alle bouw- 
en renovatie in en 

rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

Een auto kopen
of verkopen!

Kijk op autoverkoper.nu
voor meer informatie

of bel met
Patrick van Kessel

06-55383624.
Ook voor reparaties

en autocleaning
 ...................................................

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

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! 
Voorgoed!

Direct resultaat al na
de 1e behandeling

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

Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50

Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness

Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

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

Bij kapsalon 
Pronto Hair

in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,

aandacht en gezelligheid,
een moderne en

leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!

Bel voor een afspraak:
5714068 

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of

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

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee of 

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

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen

Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754
 ...................................................

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.

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

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
  

GITAARLES OP MAAT
akoestisch en elektrisch

Gedipl. docent 
zeer ervaren

17,50/les 
Zandvoort Zuid

Nikki 06-33104946 
/ 023-8222760

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

WANTED: Personal 
Dutch language tutor
Tutor will have Dutch 
as the mother-tongue 
and be quali� ed in the 

English language.
Schedule by agreement, 

your place or mine
 (in Zandvoort) 
or over Skype.

Please call 023 583 8101
....................................................

Apsara Thai
 Massage & Spa

(vh. Thongdum Massage)
Hogeweg 29 Zandvoort

06 – 27 31 23 75
023 – 576 87 01
KVK 63855496

www.thongdum-
massage.com
Sportmassage

Thaise traditionele massage
Spa

Een goede massage 
door onze vriendelijke 

masseuses zult u als een 
weldaad ervaren

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

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

Bel voor afspraak 
06-41960517

 

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

Voor een pedicure
behandeling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd 

is in het verwijderen
van pijnlijke likdoorns, 
eeltpitten en/of inge-

groeide 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
....................................................

Proe� es ballet
Is uw kind ook 
een ballerina?

Probeer ook een proe� es 
bij ONAIR-Dance.

22 en 29 juni 
in theater De Krocht.

Meer info via: 
06-19427070 of 

www.onair-dance.nl

Trade Ard 
Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl
....................................................  

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.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

Ko� erbakmarkt 
Zandvoort 

op het Gasthuisplein
18 juni. 

Ook een plek? 
Bel 06-19427070 

of mail 
Ko� er bak markt

zandvoort@gmail.com

10

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

PRIMA STUCADOOR 
heeft tijd over voor al uw 

binnen- en buitenstucwerk. 

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

Specialist voor al uw bloemwerken.

EEN SNOEPWINKEL
VAN BLOEMEN !!!
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Dubbele verjaardag mooi gevierdHazel Bell in De Krocht

Buckwheat maakte er 
echt een feest van

Afscheid van Hazel Bell 

Zondag werd het driejarig bestaan van het Amsterdam 
Beach Hotel gevierd. Niet alleen bestond het hotel aan 
het Badhuisplein 3 jaar, ook eigenaresse Suzanne Jansen 
vierde haar verjaardag. En dat heeft ze geweten ook!

Het concert dat Hazel Bell vorige week vrijdag in theater 
De Krocht gaf, kan zomaar het laatste op Zandvoortse bo-
dem zijn geweest. Drijvende kracht Michael Knubbe, een 
Duitser die al langere tijd in Zandvoort woont en werkt, 
gaat terug naar ‘die Heimat’.

Om het feest wat op te fleuren 
had ze de Amsterdamse funk-
formatie Buckwheat uitgeno-
digd. Gelukkig stond het weer 
het toe dat de gasten het terras 
konden gebruiken, anders was 
restaurant eb & vloed, waar het 
feestje gevierd werd, veel te klein 
om alles en iedereen onderdak 
te verschaffen. Zo druk was het. 

Buckwheat was weer groots. 
Nadat velen pas tijdens de meet 
& greet met Max Verstappen 
met de groep kennis hadden 

door Joop van Nes jr.

Het was weer tijd voor traditio-
nele Amerikaanse en Ierse mu-
ziek in het knusse theater De 
Krocht, dat helaas maar tot de 
helft gevuld was. Vorig jaar had 
Zandvoort de primeur van het 
eerste optreden op buitenland-
se grond door de groep. Nu, nog 
geen jaar later, is het alweer voor 
wat Zandvoort betreft over en 
uit. Helaas, want wat een gewel-
dige muziek maken Knubbe en 
zijn kompanen. Echte liefhebbers 

gemaakt konden zij nu, korte tijd 
later, opnieuw van de aansteke-
lijke muziek genieten. Stilstaan 
kan niet op het opzwepende 
ritme van de band en gedanst 
werd er dus volop. Het feest werd 
afgesloten met het bekijken van 
de Grand Prix van Canada want 
Jansen is een regelrechte F1-fan. 
Daarom kon ze die dag trippel 
genieten: van haar vele gasten, 
van Buckwheat en van de pres-
tatie van Verstappen in Montreal. 
Alle goede dingen komen in 
drieën!

konden in bepaalde nummers de 
Amerikaanse invloeden duidelijk 
herkennen. Maar ook heeft de 
Ierse folkmuziek grote invloed 
gehad op de muziek van Hazel 
Bell. Sterker nog, er zaten onver-
valste juweeltjes van Ierse mu-
ziek tussen. Mooie harmonieuze 
stemmen in ‘close harmony’ van 
gitarist Knubbe en violiste Leoni 
Schmitz voerden de boventoon. 
Het concert werd door de ken-
ners hoog gewaardeerd. En dan 
zo een triest einde. We zullen het 
helaas moeten accepteren.

Haankuikens (wit) worden ge-
dood nadat ze uit het ei zijn ge-
komen. Ze leggen geen eieren 
en hebben amper vlees om hun 
lijf en hebben daarmee geen be-
stemming in de pluimveevlees-
productie. Jaarlijks worden 40 
miljoen van deze eendagshaan-
tjes gedood. Ik krijg direct weer 
visioenen naar mijn puberjaren. 
De moeder van mijn toenmalige 
vriend had een kleine hond die 
altijd van die dode kuikens te 
eten kreeg. Ik dacht dat mijn die-
renhart daar brak. Zo’n zwabberig 
mager donsje werd in die tijd le-
vend in een soort van plastic zak 
gedaan waarna deze vacuüm 
werd getrokken. Gewoon een 
brute verstikkingsdood. Ik had 
toen al medelijden met ze. Maar 
ik deed niks dan alleen zeggen 
hoe vreselijk zielig ik het vond. 
Maar wat kon ik doen? Het roept 
enorme maatschappelijke weer-
stand op, maar tegenwoordig 
zijn ze nog steeds op zoek naar 
alternatieven. Na zoveel jaar nog 
geen stop, verandering of andere 
oplossing. Of de gruweluitzen-
ding vorig jaar over het levend 
plukken van de angorakonijnen. 
Ik krijg die kokhalzende beelden 
niet van mijn netvlies. Toch gek 
dat mijn strijdlust zich niet ont-
popt, als ik het de dagen erna niet 
meer zie. 
Er valt zoveel op te komen voor. 
Soms krijg ik het idee dat bemoei-
enis ermee het alleen maar hefti-
ger maakt. Maar als er nooit een 
tegengeluid komt, dan zal veran-
dering stil blijven staan. Raken 
we uitgeblust door het strijden 
omdat we het idee krijgen dat 
het er allemaal niet toe doet? 
Tegen dierenleed, als ook tegen 
aanslagen. We kunnen bijna geen 
nieuwe week meer starten zon-
der drama. Nu Orlando. 49 men-
sen omgebracht, door een enkele 
schutter. Terreur of haatdaad, het 
maakt geen verschil. Het gaat om 
de daders die we vooraf niet schij-
nen te kunnen doorgronden. Dat 
is het waarschuwingsbord met 
uitroepteken. Het zou zomaar je 
buur kunnen zijn. 
Moeten we ons er bij neerleggen 
dat het gebeurt? Is loslaten, zelfs 
in deze situaties, het verlossende 
woord? Zolang de mens geen res-
pect kan opbrengen voor 
wat leeft en gevoel heeft 
valt er nog veel te verande-
ren in deze wereld. De vraag 
is alleen hoe….  

Column
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De musici danken het publiek

Prachtig Kerkpleinconcert van Domstad Blazers Ensemble 
Het Kerkpleinconcert van afgelopen zondag was om door een ringetje te halen. Het 
Domstad Blazers Ensemble maakte er met zijn muziek, en vooral de keuze, een geweldig 
feest van. Helaas konden te weinig belangstellenden er van genieten. 

door Joop van Nes jr.

Serenades, dat was de rode 
draad die door het muzikale 
programma liep. Voor de pauze 
was er aandacht voor twee schit-
terende muzikale serenades van 
Mozart en van Beethoven, niet 
bepaald de eerste de beste com-
ponisten. Na de pauze stond de 
Tsjechische componist Antonín 

Dvořák centraal. Vooral voor de 
pauze werd duidelijk wat voor 
een akoestiek de Protestantse 
kerk heeft. Het ensemble, be-
staande uit 2 hobo’s, 2 klari-
netten, twee fagotten en twee 
Engelse hoorns, klonk als de 
spreekwoordelijke klok. In het 
eerste stuk van Mozart, de 
Serenade No. 11 uit 1781, werd 
duidelijk wat de eerste klarinet-

tiste in haar mars had. Zij gaf, 
misschien wel hyper gecon-
centreerd, ‘tegengas’ tegen het 
stevige werk van de hobo’s en 
vooral de hoorns. Een feest voor 
het oor.

Beethoven, tijdgenoot van en 
altijd gewerkt in de stijl van 
Mozart, maakte er ook een 
prachtig werk van. Zijn Oktet in 

Es. Opus 103, uit 1792, is daar 
een schitterend voorbeeld van. 
Terecht was dirigent Leon Bosch 
zeer tevreden over de prestatie 
van zijn orkest, getuige de beide 
duimen die hij richting hen op-
stak aan het einde. Misschien 
wel het klapstuk van het con-
cert was weggelegd voor na de 
pauze. Antonín Dvořák maakte 
in 1878 voor deze bezetting 
zijn Serenade voor blazers opus 
44. Het werk bevat alles wat 
een klassiek stuk nou zo mooi 
maakt. Tempowisselingen en al 
dan niet ingetogen, het kwam er 
allemaal in voor. Het werd, om 
met Toos Bergen van Classic 
Concerts te spreken, “werkelijk 
geniaal” uitgevoerd. Opnieuw 
een super tevreden dirigent 
maar wat belangrijker is, ook het 
publiek was laaiend enthousi-
ast. Van mij mag het Domstad 
Blazers Ensemble vaker op het 
programma staan!

Classic Concerts gaat nu op va-
kantie. Het eerstvolgende con-
cert is op 18 september als lau-
reaten van het Prinses Christina 
Concours, Zandvoort weer aan 
zullen doen.
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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

LUKON SCOOTERS   

Model LX   € 1399.-

Private label snorscooter rijklaar incl. hoogwindscherm, rijdend de winkel uit

AANBIEDING €1399.-

Model S   € 1399.-

Lukon Scooters • Kochstraat 8 2041 • CE Zandvoort • Tel.: 023-5716504
Openingstijden: di t/m zat 09.00 - 17.00 uur

Gemeente Zandvoort

Geef uw mening over het Watertorenplein op 20 juni 
Al sinds enige tijd zijn er plannen om de watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven. Drie architectenbureaus hebben 

een ontwerpvisie ingediend bij de gemeente. Het gemeentebestuur hoort graag de mening van de inwoners van Zandvoort over deze ontwerpen omdat 
het project beeldbepalend is voor heel Zandvoort.  Graag nodigen wij u, als inwoner van Zandvoort, uit om hieraan deel te nemen en uw mening te geven.

Wat gebeurt er met het resultaat? 
Het gemeentebestuur raadpleegt de inwoners en ondernemers om een goed beeld te krijgen van de voorkeuren. De uit-

eindelijke beslissing ligt bij de gemeenteraad. Die zal naar verwachting kort na de zomer een besluit nemen. 

Wat is het programma op 20 juni?
• Toelichting participatieproces. Wat ging vooraf en hoe gaan we straks verder?

• Presentaties van telkens een kwartier door de drie architectenbureaus
• Gezamenlijke discussie

• Bij vertrek kunt u op een reactieformulier uw voorkeuren aangeven. 

Meer informatie is te vinden www.zandvoort.nl/projecten

Graag tot ziens op 20 juni om 19.30 uur in de Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1 in Zandvoort.

Tijdens deze speciale show kunt u zich 

uitvoerig laten voorlichten over 

de vele mogelijkheden  van dit unieke 

en beproefde plafondsysteem. 

Plameco Zwanenburg, Zwanenburgerdijk 279C 
1161 NL Zwanenburg of bel: 020-820 41 14

www.plameco.nl/zwanenburg

GEEN 
ZIN IN

GESCHUIF
MET 

MEUBELEN?
BEZOEK DE INFORMATIEDAGEN EN ONTVANG GRATIS ROOKMELDERS*

*ALLEEN GELDIG BIJ PLAFOND VAN MIN 20 M²

DONDERDAG 16 JUNI  
EN VRIJDAG 17 JUNI

13.00 - 16.30 uur

ZATERDAG 18 JUNI
 10.30 - 15.30 uur

VOORJAARSPLAFONDSHOW!

Een nieuw plafond 

in 1 dag!

Gratis offerte op maat

Volg ons op
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

In het weekend stabieler 
maar stuk koeler weer

Weerbericht

Lekker buiten ravotten en spelen

Organisator van Cycling Zandvoort Edwin Sibbel

Buitenspeeldag was zonovergoten

Cycling Zandvoort is stiltemoment 
op asfalt van Circuit Park Zandvoort

Mooier kon het bijna niet. Woensdag tijdens de Buitenspeeldag, scheen de zon en was het 
voor de deelnemende jeugd buitengewoon prettig om buiten, op straat, ongehinderd te mo-
gen ravotten en spelen. De spelletjes werden mede mogelijk gemaakt door Jumping XL.

Komend weekend staat Cycling Zandvoort op de kalender. 
Het evenement is een ‘stiltemoment’ op het doorgaans zo 
‘lawaaierige’ duinencircuit. Voor de 4e editie van Cycling 
Zandvoort zal het circuit dit weekend omgetoverd wor-
den tot een groot wielerfestijn. Hoofdmoot is de 24-uurs 
uitdaging op twee wielen.

Organisator van het eerste uur is 
Edwin Sibbel, een circuitman in 
hart en nieren die al meer dan 25 
jaar voor Circuit Park Zandvoort 
werkt. Hij keek de rode draad, de 
24-uursrace, min of meer af van 
het circuit van Zolder, waar het 
ge� opt was. “In die tijd kregen wij 
als circuit twaalf geluidsdagen, vijf 
extra. Om dat naar ‘tegenstanders’ 
te communiceren, hebben wij als 
compensatie dit ‘stiltemoment’ ge-
organiseerd. Ook is het geboren in 
de gedachte dat we hier 62 hectare 
grond hebben waar we procentu-
eel gesproken niet veel mee doen. 
Het asfalt wordt eigenlijk bijna 
voor alles gebruikt”, doceert Sibbel.

“Dat het een dermate grote vlucht 
heeft genomen, hadden ook wij 
in onze stoutste dromen nooit 
kunnen verwachten. Dit jaar doen 
maar liefst 600 deelnemers mee 
die in teams, in estafettevorm, 24 
uur lang gaan proberen zoveel mo-
gelijk ronden op ons circuit af te 
leggen”, vertelt hij.

Dat er vanaf de eerste minuut 
aan sponsoring gedacht werd, 
moge duidelijk zijn. “We hebben 
de eerste drie edities heel prettig 
samengewerkt met de stichting 
SAM, maar vonden het nu tijd wor-
den om een ander goed doel uit 
te kiezen. Dat werd Fight Cancer, 
een organisatie die rechtsreeks uit 
het Koningin Wilhelmina Fonds 
(KWF) voort is gekomen. Gebleken 
was dat het KWF, dat onderzoek 
naar kanker financiert, drijft op 
de goedheid van donateurs die 
vaak al de vijftig gepasseerd zijn. 
Om vooral jongeren aan te trek-
ken is Fight Cancer opgericht. De 
naam alleen al klinkt veel minder 
sto�  g dan KWF. In die gedachte 
hebben we met onze pitspoezen 
gesproken en omdat bleek dat ze 
allemaal wel iets met kanker (in de 
familie of kennissenkring, red.) te 
maken hebben of hebben gehad, 
hebben we besloten dat er een 
team van pitspoezen deel gaat 
nemen aan de 24-uursuitdaging. 
De dames zullen gekleed worden 

Jongerenwerkers Floortje en 
Rens van Pluspunt ontvin-
gen ruim 200 kinderen op het 

in duidelijk herkenbare kleding en 
krijgen allemaal een Giant� ets ge-
sponsord. Ze zijn nu al in training”, 
aldus Sibbel.

Een groot evenement zonder een 
team met BN’ers bestaat niet, dus 
ook daar is aan gedacht. “We heb-
ben, in samenwerking met radio 
538 dat ook Fight Cancer steunt, 
een team samengesteld. Daar zit-
ten in ieder geval Dj Mark Labrand 
in maar ook van onze kant doen 
er prominenten mee. Wat dacht 
je van prins Bernhard, de nieuwe 
mede-eigenaar van het circuit? 
Maar ook een aantal coureurs zal 
op twee wielen proberen zoveel 
mogelijk kilometers op het asfalt 
neer te leggen. Ook oud-wereld-
kampioen judo Dennis van der 
Geest gaat de uitdaging aan”, gaat 
hij verder.

Behalve dat de 24-uurrace de aan-
dacht zal trekken, is er van alles en 
nog wat te beleven op de diverse 
paddocks. Een echte eyecatcher 
zal de zogenaamde ‘fixed gear’-
race zijn. Het is een criterium op 
baan� etsen zonder versnellingen 
of vrijloop, oftewel: � xed gear-� et-
sen zijn in ouderwets Nederlands 
‘doortrappers’. Deze spannende 
nieuwe wielrendiscipline vergt 
het uiterste van de stuurvaardig-
heden, kracht en conditie van de 
renners. Het is zeer spectaculair om 
te zien. De wedstrijden zijn als een 
gewoon ‘rondje-om-de-kerk’ over 
een kort aangelegd parcours op de 
paddock. Cycling Zandvoort gaat 
zaterdag 18 juni om 12.00 uur van 
start met de altijd spectaculaire 
Le Mans-start voor de hoofdtri-
bune. Zondagmiddag is om 12.00 
uur de � nish. Naast het hierboven 
beschreven programma is er nog 
veel meer te zien, zoals een test-
parcours voor elektrische � etsen.

Max 19o 16o 15 15o

Min 12o 13o 13o 11o

Zon 85% 55% 30% 65%

Neerslag 30% 30% 20% 10%

Wind zw. 3-4 nnw. 3-4 nnw. 3  nw. 3

Vorige week meldde ik al dat in de kalenderklimatologie 
de periode rond half juni vaak een overgangsfase naar 
een wisselvalliger weerbeeld geeft. Als een reactie op het 
mooie en warme weer  daarvoor komt de atmosfeer dan 
met minimaal een week koelte en regelmatig regen erbij. 
Dit jaar hebben we hier dus weer een uitgesproken voor-
beeld van zo rond halverwege deze maand. 

Een buienkans blijft actueel 
tot en met vrijdag of zaterdag. 
Daarna komt een uitloper van 
hoge druk dichterbij en dan 
zien we de atmosfeer aanslui-
tend stabiliseren: in de loop 
van het weekend vooral. Op 
donderdag kan het nog even 
bijna 20 graden worden in 
het voorportaal van weer een 
nieuwe zwakke storing. Een 
matige zuidzuidwestenwind 
voert dan nog even wat zach-
tere lucht aan.

Wanneer in het weekend 
de wind ruimt naar west tot 
noord wordt het koeler maar 
ook droger. De luchtaanvoer 
vanaf zee laat dan iets meer 
opklaringen toe, vooral op de 
zondag. Prima weer dan.Toch 
zouden wolkenvelden vanaf 
de Noordzee nog hardnekkig 
kunnen zijn op Zandvoort. Het 
strandweer is nu niet bepaald 
gerie� ijk tijdens het weekend. 
Te koel met die zeewind.

Eigenlijk beleven we voor de 
zoveelste keer een hele gewo-
ne Hollandse zomer tot nu toe. 
Die permanente afwisselingen 

tussen diverse weertypen is nog 
steeds erg kenmerkend voor 
ons weer.  Tot begin deze week 
was juni nog een uitgesproken 
droge maand in bijna negentig 
procent van het land. Thans zijn 
er alweer de nodige millimeters 
water bijgevallen (tot zaterdag 
kan er nog wat vallen).

De weersverbetering in de loop 
van het weekend wordt waar-
schijnlijk gevolgd door een ta-
melijk fraaie juniweek waarbij 
de temperatuur weer gaat op-
lopen. Mogelijk vloeit het kwik 
in de thermometerbuis weer 
uit naar zomerse waarden la-
ter. Of we een langdurige fase 
met mooi stabiel weer gaan 
meemaken is onduidelijk nog. 
Mogelijk nadert medio/eind 
volgende week alweer een bui-
enstoring.

De maanden juli en augustus 
kunnen uiteraard nog volop 
zomerweer gaan geven bij ons. 

Meer weerinfo is er via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

parkeerterrein voor de deur 
van Pluspunt in Nieuw Noord. 
Touwtrekken, spijker-poepen, 

panna-knock-out, stoepkrijten, 
schminken, ganzenborden en 
zaklopen waren troef, naast een 
gigantisch springkussen dat, als 
enige onderdeel, was ingehuurd. 
De kinderen genoten met volle 
teugen en kregen allemaal limo-
nade en wat lekkers. 

De grandioze Buitenspeeldag 
kwam na een paar uur helaas 
alweer tot een einde en het ter-
rein werd binnen de kortste ke-
ren weer in bezit genomen door 
de bezitters van het zogenaamde 
stalen ros: de auto. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167



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

Evenementenvergunningen verleend 
Afgegeven evenementenvergunning Z2016-002007, Kerkplein, 
Lichtfabriek Haarlem BV, Racen op het plein 18 en 19 juni 2016

Verkeersbesluit Culinair Zandvoort 2016
31 mei 2016 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/
CT/2016/05/000935 voor Culinair Zandvoort 2016. Het verkeers-
besluit houdt in dat Kleine Krocht, Gashuisplein en Swaluëstraat 
(tot het parkeerterrein achter het gemeentehuis) zullen worden 
afgesloten.

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

verzonden 07 juni 2016, ODIJ-2016-25638.

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. 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 Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van 
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het 
Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zand-
voort. 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 voorzienin-
genrechter 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 voorzie-
ning digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning verleend 
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 59e, wijzigen restaurant naar hotel en brand-
veilig gebruik hotel, verzonden 08 juni 2016, ODIJ-2016-25674.

Beroepschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of digitaal in te 
zien op de computer in de centrale hal van het raadhuis. U kunt 
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Hol-
land. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van 
de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de 
publicatiedatum. 

Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met 
een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening of beroeps-
chrift digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden

Over deze vergunningen kan geen bezwaarschrift worden in-
gediend.

Gemeentelijke publicatie week 24 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 23 en de 
verdere in week 23 door het college genomen besluiten zijn in 
week 24 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadscommissie

Onder voorbehoud
Raadscommissie Bestuur en Middelen donderdag 23 juni 20.00 
uur 
Jaarverslag en jaarrekening 2015 – onderdeel Sociaal domein 

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan het 
Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
Het doorgaan van deze commissievergadering hangt af van 
de beschikbaarheid van documenten waarover moet worden 
gesproken. U vindt de informatie daarover op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op: “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s”. 
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks 
uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en 
verslag”). 

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Blv. Paulus Loot 101, isoleren van de gevel van de woning, 
ingekomen 02 juni 2016, ODIJ-2016-29836.
- Vuurboetstraat 8rd, verhogen zolderverdieping, ingekomen 03 
juni 2016, ODIJ-2016-29810.
- Marisstraat 23, uitbreiden woning, ingekomen 07 juni 2016, 
ODIJ-2016-29936.

Bentveld:
- Bentveldweg 1, kappen drie bomen, ingekomen 06 juni 2016, 
ODIJ-2016-29893.
- Bramenlaan 3, kappen vijf bomen, ingekomen 07 juni 2016, 
ODIJ-2016-29963.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Locatie Strandweg-Badhuisplein, tijdelijk plaatsen mobiele 
uitzichttoren Cityskyliner met bijbehorende voorzieningen, 

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 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 college-
lid 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. 

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag  
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak | 
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |  
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

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

KUNSTGEBIT STUK?
U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Ook behandelingen aan huis mogelijk

Tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c 
Openingstijden: ma-wo-vr 10 -13 uur
Tel. 023-5766589 / 06-43497556
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Onder leiding van de handbalsters werd een gezamelijke warming-up gedaan

De Jumbo Le Mans wagen van Jan Lammers en de prins van Oranje | Foto: Chris Schotanus

Alternatief handbaltoernooi is bevallen Lammers en prins Bernhard 
rijden sprintrace Le Mans 

Finales zaalvoetbal worden één groot feest

Seizoen afgesloten met winst 

Van tevoren was het nog niet duidelijk hoe het ‘nieuwe’ 
schoolhandbaltoernooi vorm zou gaan krijgen. Onder druk 
van de scholen was ook het derde schooltoernooi aan veran-
dering onderhevig en het moet gezegd: de kinderen en de 
ouders waren dik tevreden. En daar gaat het uiteindelijk om. 
Een pluim dus voor de handbaldames van ZSC die, met slechts 
één team in de competitie, dit voor elkaar hebben gebokst.

Tijdens het Max Verstappen weekend werd, tussen alle 
drukte door, de Ligier gepresenteerd waarmee Jan Lam-
mers en prins Bernhard van Oranje gaan meedoen aan de 
sprintrace voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans. Voor-
al circuiteigenaar Bernhard van Oranje kijkt uit naar dat 
weekend. 

Kan het team van Berg Totaaltechniek/De Zeemeermin de 
titel van 2015 prolongeren of gaat een ander team met de 
titel aan de haal? Komende zaterdag worden vanaf 18.00 
uur de finales van het grote Sportcafé Zandvoort zaal-
voetbaltoernooi gespeeld.

De Zandvoortse handbalsters van ZSC hebben het veldsei-
zoen met winst afgesloten. Het Amsterdamse Zeeburg, een 
‘angstgegner’ van de Zandvoortse dames, moest er ditmaal 
aan geloven. In sportpark Duintjesveld werd het 18-14.

“Dit jaar hadden we voor het 
eerst een andere opzet. Het toer-
nooi was niet meer verplicht maar 
leerlingen van groep 6 en 7 kon-
den zich vrijwillig, in tweetallen 
met een vriendje/vriendinnetje, 
aanmelden. De teams bestonden 
uit leerlingen van verschillende 
scholen door elkaar heen”, vertelt 
ZSC-aanvoerster Martina Balk na 

“Ik heb het er vaak over gehad”, 
zegt Van Oranje over hun deelna-
me aan het voorprogramma van 
Le Mans. De tijd om zich voor te 
bereiden is voor de prins erg kort 
geweest. “De beslissing om mee 
te gaan doen hebben we pas twee 
maanden geleden genomen. De 
Ligier is een geweldige wagen. 
Ik heb nog nooit met downforce 
gereden. De auto is basic en heeft 
geen stuurbekrachtiging. Het is 
erg ‘old school’ rijden”, vertelt de 
prins, die zijn droom gaat ver-
wezenlijken door op Le Mans te 
rijden. Tijdens het raceweekend 
van de Familieracedagen heeft 
hij al de nodige meters kunnen 
maken. “Zandvoort is een goed Het was een spannende strijd 

de afgelopen weken, de vonken 
sprongen er soms vanaf. Uit ein-
de lijk zijn een paar teams boven 
komen drijven, waaronder dat van 

Vooral Romena Daniëls was een 
ongrijpbare tegenstandster voor 
de Amsterdammers. Zij kon haar 
snelheid in de break outs volko-
men ontplooien en nam 50% van 
de Zandvoortse productie voor 
haar rekening. Dat Zandvoort uit-
eindelijk tot 18 doelpunten zou 
komen, zat er bij rust niet echt in. 

afloop. Kinderen van de groepen 
8, die vorig jaar niet mee mochten 
doen omdat ze nog in groep 7 za-
ten, vielen buiten de boot hetgeen 
hier en daar wel tot behoorlijke te-
leurstellingen leidde.

Bijna 80 enthousiaste leerlin-
gen werden ’s ochtends klaarge-
stoomd voor een (kort) handbal-

circuit om al het nodige gevoel 
op te doen, want ook hier zitten 
hier en daar nog wat hobbels in 
de baan. Dat is natuurlijk tege-
lijkertijd ook de charme van het 
circuit”, aldus de prins. 

Ook Lammers, die zelf in 1988 de 
24-uursrace wist te winnen, kijkt 
ernaar uit om met de prins op Le 
Mans te rijden: “Deze wedstrijd 
waar wij aan meedoen heet ‘The 
Road to Le Mans’ en is bedoeld 
om rijders die nog niet eerder 
op Le Mans hebben gereden, 
daarmee te laten kennismaken.” 
In de race die een uur duurt zul-
len de twee ieder een half uur 
gaan rijden.de kampioen van vorig jaar. Zij zul-

len het zaterdagavond in de grote 
finale moeten opnemen tegen een 
tegenstander van formaat: het Hof 
van Heemstede, dat al eerder de 

ZSC had het zwaar en de doelpun-
ten waren schaars, getuige de 5-4 
ruststand.

Direct na het startsignaal van de 
tweede helft nam ZSC het heft 
in handen en er volgde  een aan-
tal flitsende break outs, waarin 
Daniëls, gesteund door de hechte 

toernooi. Om 10.00 werd er onder 
leiding van de handbaldames van 
ZSC gestart met een gezamenlijke 
warming-up. “Helaas miezerde 
het toen nog een beetje maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Daarna verzorgden de dames ver-
schillende handbalclinics waar-
door de kinderen spelenderwijs 
kennis konden maken met de re-
gels en basisvaardigheden van het 
handbal”, aldus Balk.

Het toernooi dat volgde werd 
gespeeld met 4 meisjes- en 5 
jongensteams die allen werden 
begeleid en gecoacht door en-
thousiaste ouders. Er heerste een 
gezellige en sportieve sfeer en er 
waren veel toeschouwers om de 
kinderen aan te moedigen. Enige 
dissonant was wellicht de kleding 
van de teams die met allerlei kleu-
ren door elkaar speelden. Voor de 
neutrale toeschouwer kwam het 
daardoor wat chaotisch over. 

Interim-voorzitter Olga Poots kon 
na afloop de winnaars allemaal een 
medaille omhangen. Omdat het 
geen schooltoernooi was, was er 
ook geen overall winnaar en werd 
er geen wisselbeker uitgereikt. 

titel voor zich opeiste.

In totaal staan er zaterdag vijf fi-
nales op de rol. Het programma 
begint al om 18.15 uur. Het klap-
stuk van de avond, de finale in de 
Eredivisie, staat gepland om 22.00 
uur. De prijsuitreiking in Sportcafé 
Zandvoort zal daarna plaatsvin-
den. DJ Ricardo Molina en zanger 
Yves Berendsen zorgen voor de 
entertainment. 

verdediging, het voortouw nam. 
Zeeburg moest in een nederlaag 
berusten. Scores ZSC: Romena 
Daniëls: 9; Noëlle Vos en Manon 
van Duijn ieder 4 en Laura Koning 
wist de Amsterdamse doelvrouw 
één keer te passeren.

Het hele handbalseizoen is nu 
voorbij. In de zaalcompetitie werd 
ZSC kampioen, waardoor het team 
volgend seizoen in de 1e klasse 
speelt. In de veldcompetitie is ZSC 
als 5e geëindigd waardoor het zich 
handhaaft in de 1e klasse. 

Handbal - schooltoernooi Autosport

Zaalvoetbal

Handbal
Op alfabetische volgorde:
Aan Zee (strandclub 12)
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Agreable
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
BKZ
Bloemsierkunst J. Bluijs
Chocolate & Diamonds
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dierenkliniek Zandvoort
Greeven Makelaardij
H. Willemse Elektrotechniek
Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana
Kroon Mode

Lukon Tweewielers
MMX Italian Restaurant
Modeltuinen Zwanenburg
Monuta Westerveld
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Plameco
Pronto Wonen
Safari Lodge
Shiatsis
Slagerij Marcel Horneman
Strandpaviljoen Ajuma
Swingsteesjun
Tandprothese Zandvoort
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer

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

Adverteerders



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

1. Hoekbank Micanto in stof Inari. Incl. 4 rugkussens & 1 sierkussen in stof Inari. H78xB283xD206cm 899,-. Bĳ passende hocker B60xL80cm 239,-
2. Woonprogramma Cortena in Acacia: Kast H200xB70xD40cm 599,-, Salontafel B70xL135cm 449,-
3. Karpet Madera in diverse kleuren & maten. B200xL290cm 429,-, B160xL230cm 269,-
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CORTENA IS EEN COMPLEET 

WOONPROGRAMMA IN ACACIAHOUT, 

MET DETAILS IN VINTAGE LOOK. 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
IN VELE 
KLEUREN 

LEVERBAAR!

B120XL200CM

299,-

ELDERS 399.- VOOR
B120XL200CM

299,-

ELDERS 399.- VOOR

HO
EK

BA
NK

899
,-

B120XL200CM

299,-

ELDERS 399.-VOOR

B120XL200CM

299,-

ELDERS 399.-VOOR

EETTAFEL

B90XL160CM

399,-

TEGEN MEERPRIJS 
LEVERBAAR MET 
VERSTELBARE 

RUGLEUNING HANDGREEP!

BEELD VERVANGEN

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

VELE SOORTEN!

Vitrinekast Salzburg H160xB140xD45cm 799,-

299,-

ELDERS 399.-VOOR299,-

ELDERS 399.-VOOR149,-
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!

299,-

ELDERS 399.- VOOR299,-

ELDERS 399.- VOOR799,
-


