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7 9 153
Trouwen Popup Fight Kiten
Eerste trouwerij
in muziektent
Raadhuisplein

Nagenieten van
druk en geslaagd
weekend

12e jaargang • week 25 • 23 juni 2016

Zandvoortse gaat
zwemmen voor
Fight Cancer

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

Jeugd geniet van
kampioenschap 
free style kiten 

Wereld
yoga dag

‘Vrede op aarde, 
ja hier weten 

we wel wat dat is’

Levensgroot vredesteken van 
400 mensen op het strand 

Smikkelen en smullen 
tijdens Culinair Zandvoort

Er werd een groot vredesteken gevormd op het strand bij Tent 6

Dinsdag was het de door de Verenigde Naties uitgeroepen Wereld yogadag. Ook in Zand-
voort was een activiteit georganiseerd met yogi. Op het strand ter hoogte van strandpa-
viljoen Tent 6 werd met ruim 400 mensen een levensgroot vredesteken gemaakt.

Het is alweer de 7e editie van Culinair Zandvoort dat 
komend weekend op het Gasthuisplein los zal bar-
sten. Het culinaire evenement is allang niet meer uit 
Zandvoort weg te denken.

Marije de Jong, hoofdredacteur 
van Happinez die aan de basis 
stond van deze actie, legde 
vooraf het een en ander uit: “Al 
in het najaar van 2015 zaten 

Culinair Zandvoort 
staat voor gezellig-
heid, kleinschalig-
heid, culinair van 
een behoorlijk hoog 
niveau en al dat lek-
kers krijgt u voor 
niet al te veel dui-
ten. Het is de eta-
lage van Zandvoort 
op culinair gebied 
waar u enkel en al-
leen maar met de 
nu al beroemde 
Scharrekop, die dit 
jaar door Josette 
Caelen ontworpen 
is en een waarde 
heeft van € 1 per 
stuk, kunt betalen. 
Dit jaar zijn er 19 
bedrijven, waaron-
der vijf nieuwe deelnemers, die 
zich op Culinair Zandvoort zullen 
presenteren.

Vrijdag 26 juni vanaf 17.00 uur is 
het weer volop genieten op het 
Gasthuisplein. U hebt dan de tijd 
om tot 22.30 uur uw lekkere trek 
te stillen. Zaterdag gaat het eve-

we bij elkaar om na te denken 
over een mooie gezamenlijke 
invulling van internationale yo-
gadag. Dat we het samen met 
Yoga Magazine en Happinez 
zouden doen, stond meteen 
vast. Door het motto van deze 
internationale happening, 
‘world peace through inner 
peace’ (wereldvrede door inner-
lijke vrede), ontstond het idee 
om een menselijk vredesteken 
te maken. Dat leek ons meteen 
een prachtig symbool voor de 
verbinding tussen mensen. 
Vervolgens kwam er nog heel 
wat denkwerk aan te pas om te 
kijken hoe je met ruim 700 men-

nemententerrein al om 16.00 uur 
open en is het opnieuw om 22.30 
uur afgelopen. Zondag bent u al 
vanaf 15.00 uur weer van harte 
welkom maar gaan om 21.30 uur 
de keukens en bars dicht. 

De Zandvoortse Courant wenst 
u een mooi en culinair weekend!

sen samen zo een mooi teken 
kunt maken.”

Heleen Peverelli, hoofdredac-
teur van Yoga Magazine, ver-
telde hoe zij het ervaren heeft: 
“We deden de yoga in een 
zachte � ow, toegankelijk voor 
alle niveaus. Doordat je met 
zoveel mensen tegelijk yoga 
doet, in de vorm van een cir-
kel op zo'n mooie plek aan zee 
met je voeten in het zand, kom 
je met z'n allen in een medita-
tieve, ontspannen staat. Het ge-
voel van 'innerlijke vrede' en de 
gezamenlijke energie was voor 
iedereen voelbaar.”

 

 MAXIMA 
VLOER EN RAAM TOTAAL 

Voor al uw Vloeren en Raamdecoratie! 

WWW.MAXIMAVLOERENVOORDELIG.NL 

Gezocht: Twee leden voor de 
commissie Welstand en Monumenten. 

Kijk op pagina 14
Gemeente Zandvoort

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Hapje, drankje, babbeltje, 
culinair weekend

Succes team Lemmens!

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl



Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
09.30 uur pastor N.C.J. Kerssens

RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur pastor Th.W. Duijves

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

Kerkdiensten - a.s. zondag

Burgerlijke stand 
GEMEENTE ZANDVOORT , 13  - 19  juni  2016

Getrouwd:
Hol, Kevin en: Lukina,  Olga Evgenievna
Loos, Peter en:  Struijf, Vera Constantia
Havenaar, Mario Ricardo en: Klijn, Patricia José

Overleden:
Klink, Gerard, geb.1926
Slagveld, geb.  van Randeraat,  Johanna Catharina, geb. 1924
Hortulanus, Gerardus, geb. 1960
van Gellekom, Anna Maria Helena, geb. 1965
Loos, geb. Koper, Petronella Gerda, geb. 1940
Beerens, geb. Deinum, Henny Antonia, geb. 1936
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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

Dankbaar voor de onvoorwaardelijke zorg 
en liefde die je ons hebt gegeven...
De stilte... het verdriet... geen woorden...
Geen vaarwel...
Jij zal altijd bij ons zijn...
voelbaar door de dierbare herinneringen 
die je ons hebt gegeven...

Met groot verdriet geven wij u kennis van het overlijden van 

Petronella Gerda Loos - Koper
* Oberhausen-Osterfeld,  † Zandvoort,
24 mei 1940  16 juni 2016

Jaap Loos
Jaap jr. en Joyce
Bollie »

J. Loos
Oosterparkstraat 50
2042 AT Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 21 juni in 
besloten kring plaatsgevonden.

Lieve Yoni & Jessica

Vrijdag is jullie grote dag!
Wij kijken er enorm naar uit om 

samen met jullie de liefde te vieren.

Geniet van ieder moment!

Veel liefs,
Papa & Mama

Terry, Martijn, Joy & Zenn

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

023 5740330  Hella Wanders 
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Mantelzorger? 
Laat je eens verwennen!

Logisch dat je als mantelzorger je energie af en 
toe eens moet opladen. Daarom organiseert 

Pluspunt verwenmomenten voor mantelzorgers. 
Tijdens dit ‘momentje voor jezelf ’ kun je even op 

adem komen en nieuwe weetjes opdoen.

Woensdag 29 juni 2016 
van 14.00 tot 16.00 uur

Wijkverpleegkundige Anoek van Straten 
komt informatie en praktische tips geven 

over verzorging van je naaste. 
Daarna is er ruimte om na te praten onder 

het genot van een drankje en een hapje. 
Aanmelding: 5717373 

of a.zoetmulder@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.

Ruil-Bingo 

Dinsdag 5 juli 14:00 uur
Een gekke spannende bingo 
met verrassende prijzen!

In samenwerking met de Ruilwinkel van Sinkel
Voor iedere volle bingo kaart mag u iets ruilen.

Let op: neem iets mee van huis om te ruilen

€ 2,50 incl koffi e/thee en iets lekkers 
& bingokaarten

Pluspunt en OOK Zandvoort 
zijn de hele zomer open met 

verschillende activiteiten

30 mei  Southern Cross
06 juni Ratatouille

13 juni Bokkedoorns 
20 juni Restaurant ML

27 juni Vrienden van Jacob
04 juli Restaurant Daalder

AJUMA | mondays at 19.00 | by reservation only | ajuma.nl | 023 5714608

restaurant ML bedankt!

AJUMA

AMAZING MONDAYS

HOOG HOOG HOOGLaag Laag

Waterstanden
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JUNI

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

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

BLIJF ER OP HOPEN
   ZOMERPLANTEN
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… is ‘ontspullen’ een nieuw 
woord wat mij wel aanspreekt. 
Het klinkt beter dan ‘ruim je 
troep op’ want daar heb ik 
echt een hekel aan. In het boek 
‘Opgeruimd’ van de Japanse 
schrijfster Marie Kondo staat 
dat je van ontspullen blij wordt 
en dat haar methode je leven 
gaat veranderen. “Het doel is 
gemakkelijk te bereiken en het 
geeft je een diepe rust”, zegt 
zij. Nou dan moet ik maar eens 
gaan beginnen. Voor een Zen-
gevoel ben ik wel te porren.

Het zal ook de kinderen rust 
geven als ik ga ontspullen. Ze 
zien de bui namelijk al han-
gen als ik ooit moet verhui-
zen. De ene kast na de andere 
is gevuld met troep. Voor mij 
heeft deze rotzooi emotione-
le waarde. Vooral de kast met 
schoenendozen vol met foto’s. 
Tegenwoordig zijn de meeste 
foto’s digitaal en staan op een 
schijfje. Heel handig want de 
schijfjes nemen minder ruimte 
in dan fotoalbums. Maar laat ik 
eens de methode van Kondo 
doorlezen. “De sleutel tot suc-
ces is alleen zaken te bewaren 
waar je echt van houdt”. Nou 
daar schiet ik lekker mee op. 
Hoe moet ik dat aanpakken? 
Omdat ik van alle spullen houd 
bewaar ik ze. Oké, hoe verder? 
“Begin per categorie dus niet 
per kamer. Begin bijvoorbeeld 
met de kleding, vervolgens 
met de boeken, dan allerlei en 
als laatste de foto’s. Zo krijg je 
een troepvrij leven.” Geloof jij 
het? Ik (nog) niet.

Vol goede moed begin ik aan 
de boekenplanken. Eigenlijk 
houd ik allemaal van ze maar 
ik moet keuzes maken. Voor 
de kinderboeken heb ik een 
zwak dus die mogen blijven.  
De stapel met boeken ‘bewa-
ren’ groeit harder dan de sta-
pel ‘weg’. Tenslotte heb ik een 
boodschappentas vol met 
boeken. “Maak er iemand blij 
mee”, is de volgende opdracht. 
De keus is de kringloopwinkel, 
Pluspunt of de kerk. Omdat 
de kerk vlak bij huis is en het 
geld in een goede-doelen-
potje gaat is mijn keus ge-
maakt. Tevreden kijk ik naar 
de lege planken, wat een 
ruimte. Mooie plek voor 
de schoenendozen met 
foto’s, dan hoef ik niet 
meer zo te zoeken!
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Het bruidspaar na de huwelijksvoltrekking

Congresgangers bij de stuifduinen

EK wielrennen in 2018
mogelijk naar Zandvoort

Grote agenda voor laatste 
vergadering voor zomerreces

Huwelijksvoltrekking 
in muziekpaviljoen

Grootsheid van duingebied

Een werkgroep is momenteel de mogelijkheden aan het on-
derzoeken om het Europees Kampioenschap wielrennen in 
2018 naar Zandvoort te halen. Initiatiefnemer Dick Heuvel-
man, de man die ook de Vuelta en de Giro naar Nederland 
haalde, heeft samen met de Zandvoortse journalist Henny 
Rückert de eerste gesprekken gehad en is zeer positief over 
de uitkomst daarvan.

De Zandvoortse gemeenteraad, die dinsdag voor de laat-
ste keer voor het zomerreces bijeenkomt, hoeft zich niet te 
vervelen. Er staan zes belangrijke ‘bespreekstukken’ op de 
agenda en dat zijn er niet zomaar een paar.

In Zandvoort worden op jaarbasis veel huwelijken voltrok-
ken. Zowel ons raadhuis als het strand en ook het circuit zijn 
populair. Vorige week donderdag echter was er een primeur: 
voor het eerst is het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein 
gebruikt om een huwelijk te voltrekken.

Ruim 80 internationale en Nederlandse duinexperts wa-
ren van 15 t/m 17 juni in Zandvoort bij elkaar om kennis 
en ervaring uit te wisselen over het beheer en herstel van 
Europese duingebieden. De experts bezochten donder-
dag de onlangs uitgevoerde Europese LIFE+ projecten 
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amster-
damse Waterleidingduinen en waren overweldigd door 
de schaal van de Noordwest Natuurkern. 

Het EK wielrennen is een nieuw 
evenement op de toch al drukke 
wieler agenda en wordt dit jaar 
voor het eerst in het Franse Nice 
verreden. Heuvelman denkt 
met plezier terug aan de tijd dat 
Zand voort nog grote wielereve-
nementen had. Het hoogtepunt 
was voor hem het Wereld kam-
pioen schap van 1959 en de di-
verse Nederlandse Kam pioen-
schap pen die hier verreden zijn.

Zo komen onder andere het Jaar-
verslag en de jaarrekening 2015 
aan bod, net als de Voor jaars nota 
2016. De Jaar re kening geeft een 
overzicht van de financiële situatie 
van het afgelopen jaar. Het jaarver-
slag geeft een overzicht van wat er 
in het betreffende jaar in de orga-
nisatie is gebeurd, al dan niet met 
een financiële verantwoording. In 
de Voorjaarsnota wordt een tip 
van de sluier van de komende be-
groting voor 2017 opgelicht. De 
nota geeft een overzicht van het 
lopende begrotingsjaar en wordt 
jaarlijks door de wethouder van Fi-
nanciën aan de raad aangeboden. 
Belangrijke financiële stukken dus.

Het college heeft extra geld no-
dig om de vigerende bestem-
mingsplannen op orde te kunnen 

“Origineel”, “Wat leuk dat ze het 
hier doen” en “Wat hebben ze 
een geluk met dit mooie weer”, 
reageerden de vele, al dan niet 
toevallig voorbij komende be-
langstellenden. Het is ook niet al-
ledaags dat twee mensen elkaar 
eeuwige trouw beloven midden 
in het centrum van ons dorp. 
Patricia Klijn en Mario Havenaar 
deden het wel en daarmee had-

“Het lijkt wel of je in een Afri kaan se 
woestijn bent: enorme stuivende 
duinen, grote grazers rond natte 
meren; het is haast of we op Safari 
zijn, vlakbij Am ster dam!”, aldus de 
reactie van een van de experts. 
Maar liefst 10% van de Euro-
pese kustduinen en 90% van de 
Europese binnenlandse stuifzan-
den ligt in Nederland. Deze natuur-
gebieden staan onder druk, maar 
mede dankzij de Europese LIFE- 
projecten wordt er gewerkt aan 
behoud van biodiversiteit. Tijdens 
de bijeenkomst werden alle LIFE-
projecten samengebracht die de 
afgelopen jaren in Europese dui-

In eerste instantie wordt er nu 
een Comité van Aanbeveling 
en een organisatiecommissie 
samengesteld, waarvoor diver-
se wielrenliefhebbers en -ken-
ners in Zandvoort zullen wor-
den benaderd. Meer nieuws 
hierover is vrijdag 24 juni te 
horen in het ZFM-live pro-
gramma ‘De watertoren Sport’, 
dat tussen 10.00 en 12.00 uur 
te beluisteren is.

brengen. Dat is nodig en om dat 
te kunnen doen vraagt het colle-
ge in 2016 € 60.000 en voor 2017  
€ 90.000 uit de Algemene Reserve 
ter beschikking te stellen. Dit in re-
latie tot de nieuwe Omgevingswet.

Het openbaar onderwijs is aan 
een nieuwe bestuursvorm toe. 
Voorgesteld wordt om in te stem-
men met de invoering van een 
Raad van Bestuur en een Raad 
van Toezicht. Tevens wordt de ge-
meenteraad gevraagd in te stem-
men met de nieuwe statuten en 
de benoeming van leden voor de 
Raad van Toezicht. Verder komen 
de ‘Herijking van de subsidies voor 
de algemene voorzieningen basis-
structuur’ en het vaststellen van 
het ‘Regionaal Actieplan Wonen 
Zuid-Kennemerland’ ter tafel.

den zij een primeur, want nog 
nooit eerder was een stel in het 
muziekpaviljoen in het huwelijk 
getreden. Bruid en bruidegom 
kwamen, apart van elkaar, lopend 
naar het Raadhuisplein. Vader Jan 
gaf zijn dochter weg en Mario nam 
haar als zijn wettige echtgenote. 
Namens de Zandvoortse Courant 
van harte gefeliciteerd met jullie 
huwelijk!

nen en stuifzanden zijn uitgevoerd. 
 
Ook het maken van stuifkuilen, 
verwijderen van de woekerende 
prunus om het duin weer lucht 
te geven, open maken van oude 
poelen, plaggen en maaien be-
hoorden tot de werkzaamheden. 
Dit alles om het duin weer haar 
dynamiek terug te geven met alle 
ruimte voor de oorspronkelijke 
planten en dieren. Als resultaat 
van de bijeenkomst zullen de 
experts nu de gewenste maat-
regelen als een soort routekaart 
voor duinherstel aan de Europese 
Commissie meegeven.



Evenementenagenda
❈ JUNI ❂  JUNI ❁

24-26 Culinair Zandvoort - Evenement op Gasthuisplein

24 Expositie: Amsterdam Beach - Zandvoorts Museum, 
t/m 21 augustus

25+26 Beach Throwdowns - Ultieme � tness test 
op het strand, The Spot

26 Jazz en Meer - met Clous van Mechelen. 
Strandpaviljoen Thalassa, aanvang 16.00 uur

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

26 Boeken en kunstmarkt - Badhuisplein, 
11.00 – 17.00 uur

26 Ensemble Duo Spinoza - Concert in A.G. Bodaan, 
aanvang 15.00 uur

26 De 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: 
Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

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

4

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. 

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
23 juni t/m 29 juni

FINDING DORY (3D/NL)

➔ NED. PREMIERE
WO OM 13.30 & 15.30 UUR

ANGRY BIRDS (3D/NL) 
➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO OM 13.30 & 15.30 UUR

INDEPENDENCE DAY: 
RESURGENCE (3D) ➔ NED. PREMIERE
DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM
MONSIEUR CHOCOLAT
OMAR SY (INTOUCHABLE) ALS CLOWN
WO OM 19.30 UUR

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

THE BFG (3D/OV)➔ VANAF 20 JULI

HUISDIERGEHEIMEN (3D/NL)
➔ VANAF 24 AUG

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

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.

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.

Pluk je 
eigen 

boeket!!

Snoepwinkel van bloemen!!

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 26: ma. 27 juni t/ zo. 3 juli

Filet Americain..............................................................................................

Gehakt half om half ............................................................................

Albert Heijn verbouwen
Grijp uw voordeel

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

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

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

150 gram € 1,75

Kilo € 5,95

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.
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10.10 uur 

10.40 uur 

11.10 uur 

11.25 uur 

11.40 uur 

Programma voor komende zaterdag:

Presentatie: Irene de Jager en Cor Draijer

Kwartaalgesprek met de burgemeester
Niek Meijer

Maandelijks gesprek met Pluspunt
Hella Wanders

Politiek

Nieuw leven in oude Scandals
Sabriena Basseluer Restaurant Contigo

Expositie Pop Up Amsterdam Beach 
in Zandvoorts Museum / Hilly Jansen



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

Openingstijden:
Vrijdag, zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 16.00 uur
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Regionale burgemeesters varen mee met KNRM | Foto: Heert-Jan van Keulen

Innovatiefonds krijgt een gezicht

Burgemeesters uit de regio waren
te gast op het Zandvoortse strand

Naturelstrand Zandvoort 
wereldwijd in top 8 

Na de twee bijeenkomsten van vorige week van onder-
nemers over een nieuw te vormen Innovatiefonds, be-
gint het fonds langzaam aan een gezicht te krijgen. De 
ondernemers die op de bijeenkomsten waren afgekomen 
kregen tekst en uitleg van het Kernteam, dat zich bezig 
houdt met het vormen van het fonds.

Vorige week was burgemeester Niek Meijer gastheer voor 
een aantal collega’s uit de regio. Dit samenzijn doen de 
burgervaders regelmatig. Lekker informeel bijeenkomen 
en leuke dingen doen, terwijl er over en weer informatie 
wordt uitgewisseld. Meijer, die voor de tweede keer het 
samenzijn mocht organiseren, had medewerking van de 
KNRM gekregen om zijn collega’s met het mooie werk van 
de vrijwillige redders kennis te laten maken.

Naaktstranden zijn vaak erg mooi en voor veel mensen 
onbekend. Over de hele wereld zijn er plekken waar men 
naakt kan zonnen. In de door reviewplatform Zoover op-
gestelde wereldwijde top acht behaalt Zandvoort met 
zijn naturelstrand een prachtige zesde plek. 

Onder andere werd duidelijk dat 
het Innovatiefonds bedoeld is 
om nieuwe, aanvullende ideeën 
die door ondernemers worden 
aangedragen te kunnen uitvoe-
ren. “Het is geen vervanging van 
hetgeen de gemeente nu doet. 
Alles wat nu al gedaan wordt 
blijft gewoon gehandhaafd. Het 
fonds richt zich alleen op extra 
activiteiten en plannen, daad-
werkelijke innovatie en verbe-
tering”, aldus het Kernteam. Het 
fonds is van, voor en door alle 
ondernemers in Zandvoort. Het 
zal ook (deels) door alle onder-
nemers betaald gaan worden. 

Het Innovatiefonds wordt ver-
plicht voor alle Zandvoortse 
ondernemers. Het voorstel is 

dat zij die in het centrum en op 
het strand gevestigd zijn, ge-
bied A, €200 per jaar betalen. 
Ondernemers die in de andere 
delen gevestigd zijn, gebied B, 
zullen dan € 100 bijdragen. Om 
het geld te kunnen innen vra-
gen de ondernemers aan de ge-
meente  om dit voor hun via een 
belastinghe�  ng te gaan doen. 
Voorkeur heeft de reclamebelas-
ting. Dan worden alle onderne-
mers met een bord aan de gevel 
verplicht om te betalen.  Aan de 
raad wordt gevraagd het totaal-
bedrag aan geïnde belasting te 
verdubbelen, tot een vast te stel-
len maximum. Desondanks krijgt 
de gemeente geen zeggenschap 
over de besteding van het geld, 
want dat bepalen de onderne-

mers zelf. Er zal daarvoor een 
vereniging of stichting opgericht 
moeten worden. 

Innovatieve ontwikkelingen 
kunnen door middel van het 
Innovatiefonds worden ont-
plooid om de kwaliteit van 
Zandvoort naar een nog hoger 
niveau te brengen. Het initia-
tief is vanuit de ondernemers 
zelf gekomen. Het was on-
derdeel van het vastgestelde 
Convenant Pop Up, Retail & 
Horeca. Het Kernteam dat voor 
de uitvoering van het conve-
nant is o pgericht bestaat uit 
een grote groep ondernemers,  
die met Kwartiermaker Pascal 
Spijkerman in het openbaar ver-
gaderen op het raadhuis. Wilt u 
meedenken met het Kernteam 
of wilt u wel eens een vergade-
ring bijwonen, dan kan dat. Het 
Kernteam vergadert iedere 2e 
woensdag van de maand, alleen 
juli en augustus even niet. Ook 
kunt u altijd mailen naar innova-
ties@zandvoort.nl.   

De burgemeesters van Bever wijk, 
Haar lemmerliede en Spaarn -
woude, Heemskerk, Uit geest 
en uiteraard Zandvoort namen 
deel aan een ‘rondvaart’ met de 
reddingboot Annie Poulisse. De 
bemanning aan boord vertelde 
met veel enthousiasme over hun 
kennis en kunde.

De groep burgemeesters, die met 
hun partners waren gekomen, 
was dermate groot dat de schip-
per van de Zandvoortse redboot 
twee keer uit moest varen om al-
len een tochtje te laten maken. 
Terwijl de ene groep op de boot 
was, zat het andere deel achterin 
het kust hulpverleningsvoertuig 
(KHV) en maakte vanaf het strand 
mee wat de organieke beman-
ning zoal meemaakt. Een bijzon-
der leuke en informatieve dag 
werd met een diner in een van 
de strandpaviljoens afgesloten.

Tussen hectometerpaal 68.5 en 71 
bevindt zich het meest bezochte 
naaktstrand van Nederland. Het 

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)

Geslaagden eindexamens

Vorige week donderdag kregen 
ook de eindexamenkandidaten 
van het Wim Gertenbach College 
de uitslag van hun zenuwslo-
pende examens te horen. De ge-
slaagden werden door een paar 
docenten hoogstpersoonlijk en 
aan hun eigen huisdeur gefeli-
citeerd; een traditie die al jaren 
bestaat. De leerlingen worden 
altijd verrast met een roos en de 
vreugdevolle mededeling dat ze 
geslaagd zijn. De leerlingen die 
een herexamen moeten doen 
krijgen de uitslag op een later 
tijdstip. En de leerlingen die het 
niet gehaald hebben, zijn in de 
ochtend telefonisch op de hoog-
te gesteld. Merel Drommel was 
een van de eersten die het heu-
gelijke nieuws mocht vernemen. 
Uiteraard was zijn ‘hemels blij’!

Folly-ontwerp uit 
Zandvoort in Wierden

Folly’s zijn bouwwerken die er 
vaak apart en kunstzinnig uit-
zien. De gemeente Wierden 
(Ov.) houdt sinds 2013 de wed-
strijd Folly’s Aan Zee, waaraan 
elk jaar veel deelnemers uit 
binnen- en buitenland mee-
doen. Onder de ontwerpers 
van dit jaar is Zandvoorter  Don 
Hoppenbrouwer. Hij mocht de 
afgelopen maanden aan de slag 
in Wierden. Het ontwerp van 
Hoppenbrouwer is een hom-
mage aan de spin. Een geabstra-
heerd beeld van de spinachtige. 
Het is een van de vele bewoners 
van het recreatiegebied. Het 
object is gemaakt van Douglas-
hout met een staalconstructie. 
Het heeft een doorsnede van 6 

meter en is 5 meter hoog.

Bezoek in de tuin

Van een trouwe lezer kregen wij 
bijgaande foto, voorzien van de 
volgende tekst: “21 juni, half 5 's 
ochtends. Ik hoor gerommel in 
de achtertuin. Kijk uit mijn raam. 
Op 1 meter afstand staart een 
hert me aan. Ik kon de knapperd 
nog net op de foto zetten voor hij 
het hazenpad, pardon hertenpad 
koos.” Uniek is het misschien niet, 
maar bijzonder blijft het toch 
elke keer. 

Verdronken meisje 
herdacht

De vorig jaar verdronken 20-ja-
rige toeriste uit Zambia, is vrij-
dag door haar familie herdacht. 
Zij was vorig jaar met haar 
Duitse uitwisselingsgezin een 
dagje naar Zandvoort gekomen 
om van het mooie weer en het 
strand te genieten. Een zwem-
partij in de Noordzee werd haar 
fataal, pas enkele dagen later 
werd haar lichaam teruggevon-
den. Haar familieleden waren 
nu naar Zandvoort gekomen 
waar ze door de gemeente lief-
devol werden ontvangen. Op 
voorspraak van de gemeente 
hebben de ZRB, KNRM en de 
strandpolitie meegewerkt aan 
een indrukwekkende ceremo-
nie op het Zandvoortse strand. 
Na troost te hebben gezocht bij 
de ZRB, werden de familieleden 
met het strandvoertuig van de 
KNRM naar de plek des onheils 
gebracht waar men bloemen in 
het water neerlegde. De familie 
zegt hiermee het rouwproces 
afgesloten te hebben.

bekendste naaktstrand ter wereld 
ligt in Cap D’ Agde (Frankrijk), ook 
wel bekend als de Hoofdstad van 

naturisme. Er is hier zelfs een com-
pleet dorp voor nudisten: Village 
Naturiste. In het zonnige Miami 
ligt het bekendste naaktstrand 
van Amerika. Bezoekers zijn al 
jaren fan van dit strand vanwege 
het heldere water en de � jne sfeer 
die er hangt. Hierom is dat strand 
ook populair bij geklede strand-
bezoekers. 
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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

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Weekspecial:
Surf ‘n Turf 

van Diamanthaas en Gamba’s 
geserveerd met dagverse groenten, aardappeltjes 

uit de oven en een mosterdsausje
voor € 14,95

Tel: 023 - 571 75 80
(Vanaf don. 23 Juni t/m woe. 29 Juni)

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(4 min. lopen v.a. het station)
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

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

Boulevard Barnaart, strandafgang 18

Jazz & meer!
bij Thalassa vers aan zee

ZONDAG 26 JUNI - 16:00 - 19:00 UUR!

Clous van Mechelen - saxofoon 
Machteld Cambridge - zang
Ellen Volkers - zang
Hanneke Jansen - zang
Nick van den Bos - piano
Harm van Sleen - bas
Menno Veenendaal - drums.

CLOUS van MECHELEN invites...

Vrijdag en zaterdag aanbieding:

Boterkoeken !!! 
(500gram ) oven goudbruin en boterzacht. 

Van € 5,95 voor € 4,95 !!

Ook hebben wij heerlijke suikervrije bon bons !!!
Tot ziens !!

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden

Daniel Hechter
Van Bommel
Björn Borg

Bugatti
Gaastra
Replay

Aqa
Mjus

Gabor
Sixty

CaShott
Tamaris

SALE

Deze week hebben wij:
 

VERSE MOSSELEN 
met friet, salade en saus

€ 16,95

Wij bezorgen GRATIS door heel Zandvoort.
Afhalen is ook mogelijk

Haltestraat 58, Zandvoort - Tel. 06 5524 64 80

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 ZandvoortVERGOOT UW BEREIK VIA 
DE ZANDVOORTSE COURANT

Wist u dat uw advertentie 
in De Zandvoortse Courant 

voordelig kan worden 
doorgeplaatst in de regio?

Haarlems Nieuwsblad: 
Haarlem, Heemstede, Spaarndam 

 Oplage: ca. 84.000

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

 Oplage: ca. 32.000

Vraag naar de zeer gunstige voorwaarden!  

Gillis Kok: 06-46046026 
gillis@zandvoortsecourant.nl
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Wisselend weer tijdens geweldig Pop Up Weekend

Ondanks de weergoden die met name op zaterdag niet 
bepaald meewerkten, is het Pop Up Weekend voor de 
tweede keer in successie een geweldig weekend ge-
worden. Vanaf de opening met Gemeente House op het 
Raadhuisplein vrijdagavond tot aan het slotakkoord 
van ‘De Deik’ op het Gasthuisplein zondagavond, zijn 
alle evenementen fantastisch verlopen. 

Het gaat te ver om alles uitvoe-
rig te verslaan, daarom hier-
onder enkele hoogtepunten. 
Eigenlijk begon het weekend 
al op donderdag. De samen-
werkende haringventers op 
de Zandvoortse boulevards 
begonnen aan hun, met de 
tweede plaats bekroonde idee 
om de ruimte rondom hun ver-
koopwagens van een behoor-
lijke ‘upgrading’ te voorzien. 
Vier ondernemers lieten dezelf-
de palmbomen als op de bou-
levard De Favauge aanrukken 
om een mooie aanblik te reali-
seren, en dat stond toen al zo-
mers. In het weekend werden 
daar nog zitjes met parasols bij-
gezet, wat het plaatje compleet 
maakte. De Zandvoortse ha-
ringondernemers willen niets 
liever dan er een permanente 
aanblik van te (mogen) maken. 
Daar zal de gemeenteraad dan 
over moeten beslissen. 

Vrijdag
Vrijdag was de o�  ciële ope-
ning en dat ging op het 
Raadhuisplein met veel mu-
ziek geweld gepaard. Greeven 
Makelaardij had als idee het 
evenement Gemeente House 
verzonnen, op het centrale 
plein voor het gemeentehuis. 
Om 18.00 uur ging Dj Hitro 
alias Tijn Hittinger al los. Deze 
talentvolle Zandvoortse, 13 
jaar jonge Dj draait al vanaf 
zijn 7e jaar en is nu ook aan 
het produceren geslagen. Hij 
werd opgevolgd door een 
van zijn grote voorbeelden, 
onze plaatsgenoot en vaste 
Dj in Escape Amsterdam, 
Raymundo. Vanaf de Dj-boot, 
bovenop een omgebouwde 
brandweerwagen, werd om 
20.00 uur het startschot van 
het Pop Up Weekend gege-
ven door wethouder Gerard 
Kuipers. Vervolgens stapten hij 

en burgemeester Niek Meijer 
achter de bar om de gasten 
van drankjes te voorzien. De 
opbrengst van hun inzet, ruim 
€250, werd dinsdagmiddag 
door Timo Greeven overhan-
digd aan de activiteitenafde-
ling van het Huis in de Duinen.

Zaterdag
Een van de meest spectaculaire 
evenementen vorig jaar was 
het ‘Glow-in-the-dark’ volley-
baltoernooi bij strandpaviljoen 
Storm. Dit jaar dan de twee edi-
tie die net zo spectaculair was. 
Hoewel het aanvankelijk er niet 
naar uit zag dat de weergoden 
zouden meewerken, was de 
situatie ’s avonds dermate ver-
beterd dat de volleyballers er 
weer vol voor konden gaan. 
Tevens hadden de actieve ha-
ringventers op zaterdag een 
25-koppig koor uitgenodigd 
dat bij iedere haringkraam, tot 
aan de grens met Bloemendaal 
het publiek vermaakte. Ook op 
zaterdag kon bij BMW Driving 
Experience een workshop dro-
ne vliegen worden gedaan.

Film kijken in de open lucht 
vanuit een hot tub, ofwel een 
grote jacuzzi. Dat kon zater-

dagavond op het strand bij Bad 
Zuid tijdens de ‘Hot Tub Movie 
Night at the Beach’. Dit was het 
winnende evenement van de 
Pop Up-wedstrijd. Er waren vier 
hot tubs beschikbaar, waarin je 
met zes personen per jacuzzi 
kon zitten. Hoe romantisch! 
Verder kon je de � lm op een 
ligbed bekijken of vanuit een 
ligstoel. Vertoond werd de 
feel-good-movie ‘Chef ’, over 
een chef kok die wordt ontsla-
gen omdat hij weigert zich te 
schikken naar de wens van de 
restauranteigenaar. Hij besluit 
dan met een foodtruck rond te 
trekken om zijn kookpassie te 
kunnen blijven uitoefenen. Het 
is een � lm vol drama en humor. 
Het frisse weer weerhield zo’n 
honderd personen er niet van 
om dit filmavontuur mee te 
maken. Van de vier hot tups 
waren er drie helemaal bezet 
met achttien badgasten. Die 
werden gedurende de avond 
verwend met champagne en 
lekkere hapjes. Uitvoerend 
producent Harley Brown van 
Rooftop Movie Night was te-
vreden over de opkomst. “We 
hadden alle kaarten verkocht, 
maar een aantal personen is 
vanwege de weersomstan-
digheden afgehaakt. Dat kan 

gebeuren”, was zijn commen-
taar. De stelletjes in de hot tups 
hadden van de kou geen last. 
Zij genoten in het warme wa-
ter met volle teugen van deze 
bijzondere � lmavond.

Zondag
De zondag was zonovergoten 
hoewel de wind voor de strand-
bezoeker nog een ietsje ‘dun’ 
was. Toch mocht Wine & Fire 
niet klagen over belangstellig. 
Het kleinschalige evenement 
was door Kristi Gansner op po-
ten gezet om vooral kennis te 
maken met een aantal rosé-wij-
nen, onder het genot van lek-
kers van de barbecue. Daar kon 
in een van de zonneterrassen 
van strandpaviljoen Bad Zuid 
met de voeten en het achter-
werk in het zand van genoten 
worden. Ook de hippiemarkt 
bij de buren van strandpavil-
joen Storm was kleinschalig 
maar trok toch de nodige pu-
blieke belangstelling. En niet 
alleen het strand pro� teerde 
van de overvloedige zonne-
schijn. Ook de terrassen in het 
dorp hadden niet te klagen 
over belangstelling. Toerisme-
wethouder Gerard Kuipers zal 
dik tevreden over dit Pop Up 
Weekend geweest zijn!

Film kijken in een warm badDrones workshop  |  foto: Chris Schotanus

Gezelligheid troef bij Fish + More

De Deik op het Gasthuisplein

Gezelligheid troef bij Fish + More

Film kijken in een warm bad
foto: Chris Schotanus

Dj's Hitro en Raymundo
Dj's Hitro en Raymundo

Timo Greeven overhandigde een cheque aan Amie

Rosé proeven bij Wine & Fire
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Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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

Echografi e & Shockwave in Zandvoort

NIEUW
Met ingang van 01-07-2016 gaan FysioFit Zandvoort en 

Elco Zwart van Fysiotherapie Elswout een samenwerking aan 
en zullen daarmee Echografi e en Shockwave in Zandvoort introduceren.

www.fysioelswout.nl • praktijk@fysioelswout.nl • 023-5445546

OOK UW ADVERTENTIE 
IN DEZE KRANT?

Bel Ingrid Muller: 06-2453 0167 
of mail: ingrid@zandvoortsecourant.nl Per 27 juni a.s. verhuizen de tandartspraktijken 

van Joan Wijnands en Onno van Wonderen
naar een nieuwe locatie op het Louis Davidscarré 

in Zandvoort-centrum.

Hier zullen zij beide hun praktijken zelfstandig 
voortzetten in een moderne en toegankelijke setting.

U kunt kennismaken met de praktijk op 
woensdag 29 juni van 12.00 tot 16.00 uur.

Louis Davidscarré 13, 2042 LZ
Tandartspraktijk Wijnands, tel: 023-5715832 

Tandartspraktijk Van Wonderen, tel: 023-5717106 
balie@de-tandartsen.nl 
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Een deel van de vakantiegangers met hun begeleiding Martijn Jacobs aan het werk aan de kluts

Zandvoortse gaat zwemmen voor Fight Cancer

Ouderen genieten van bootvakantie Restauratie schelpenkar 
ligt goed op schema

Jolanda Pol gaat 1356 meter 
zwemmen voor Fight Cancer

Brandweer herdenkt omgekomen collega’s

Mantelzorgers zijn superhelden

Vorige week waren 47 bewoners en cliënten van Amie Ouderenzorg onder begeleiding 
van 42 medewerkers en vrijwilligers op vakantie met hospitaalschip de Prins Willem 
Alexander. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat Amie dit heeft mogen organi-
seren en iedereen die mee geweest is, kan  terugkijken op een geweldige week.

De restauratie van het afgebroken wiel van de unieke 
oud-Zandvoortse schelpenkar ligt op schema. De Zand-
voortse smid Martijn Jacobs heeft het metalen gedeelte 
van het wiel, de zogeheten ‘kluts’, gemaakt en voorzien 
van heel speciaal hout. 

Onze plaatsgenote Jolanda Pol gaat op zondag 10 juli 
deelnemen aan de Hoorn City Swim, een zwemevene-
ment met een prestatietocht over 1356 meter (in 1356 
kreeg Hoorn stadsrechten) door alle havens van Hoorn, 
dat als goede doel Fight Cancer heeft uitgekozen.

De Zandvoortse brandweer heeft zaterdag meegedaan aan de landelijke herdenking 
van de collega’s die sinds 1945 door het bluswerk zijn omgekomen. Twee Zandvoort-
se spuitgasten spoten het speciale ereherdenkingsteken: twee elkaar hoog boven de 
grond kruisende waterstralen.

Mantelzorgers zetten zich keer op keer in voor hun naaste en vinden dat heel vanzelf-
sprekend. Mantelzorg overkomt je. Je zorgt met liefde, maar je kunt er niet zomaar mee 
stoppen, want degene voor wie je zorgt is vaak van jou afhankelijk. Een belangrijke en 
waardevolle taak!

De Prins Willem Alexander bracht 
de gasten dit jaar naar Tiel, Dor
drecht, Antwerpen, Helle voet
sluis en Vlaardingen. In Dordrecht, 
Antwerpen en Hellevoetsluis zijn 
bijna alle gasten van boord ge
gaan om de stad te bekijken en 
lekker op een terrasje wat te drin
ken of een ijsje te eten. 

Ook aan boord van de Prins Willem 
Alexander was er genoeg ver
maak. In de Grote Salon konden 
de gasten genieten van het mooie 

De kluts is het metalen centrum 
van een wiel, waar de as aan ver
bonden is en waar de spaken bij
een komen. Het hout wat gebruikt 
is komt uit westelijk Afrika, waar 
het uit zeer duurzaam beheerde 
bossen komt. De soort is Iroko
hout en is zeer weerbestendig. Dat 
wil zeggen dat het na vele jaren 

“Iedereen heeft in zijn of haar 
nabijheid wel te maken gehad 
met de verschrikkelijke ziekte 
kanker. Het is tegenwoordig een 
zeldzaamheid als dit niet zo is. 
Ook ik heb dierbaren verloren 
en anderen zien strijden tegen 
deze rotziekte. Gehavend uit de 
strijd overeind zien krabbelen om 
hun leven weer op te pakken. En 
natuurlijk blijven er onderzoe
ken nodig, hard nodig, want we 
hebben nog niet gewonnen!”, 
zegt Pol. Zij is al 25 jaar zwem
onderwijzer bij Sportfondsen 
Nederland en werkzaam in de 
Haarlemmermeer. “Ik trek regel
matig mijn baantjes, 2 soms 3 

Logisch dat je je energie af en toe 
eens moet opladen. En wellicht 
heb je behoefte aan handige tips 
en informatie over de verzorging 
van je naaste. Daarom organiseert 
Pluspunt, dat mantelzorgers su
per helden vindt, verwenmomen
ten voor mantelzorgers. Tijdens 
dit ‘momentje voor jezelf’ kun je 
even op adem komen en nieuwe 
weet jes opdoen. Er wordt steeds 
een ander thema aangeboden 
maar ze staan allen in het teken 
van informatie, verwennen en 

uitzicht en de omgeving waar het 
schip doorheen voer. Ook nuttig
den ze daar de maaltijden, die de 
eigen koks van Amie iedere dag 
voor de totaal ruim 90 mensen 
hebben bereid. Van een uitgebreid 
ontbijtbuffet tot een Vlaams diner 
en van appeltaart bij de koffie tot 
bitterballen bij de borrel. Het ont
brak de gasten aan niets.

Op dinsdagavond had de Prins 
Willem Alexander twee speciale 
gasten aan boord: Ronnie Tober 

onbehandeld te zijn onder zeer 
slechte weersomstandigheden 
niet weg zal rotten; precies wat 
er nodig is voor de schelpenkar. 
Zodra het wiel gereconstrueerd 
is, wordt de kar op de rotonde bij 
Nieuw Unicum geplaatst, waar hij 
de toeristen van Zandvoort zal ver
welkomen. 

keer per week. Heerlijk even het 
hoofd leeg zwemmen in het bui
tenbad. Ook wordt ons zwembad, 
De Estafette in NieuwVennep, 
vaak gebruikt om te revalideren 
na of tijdens een kankerbehan
deling. Zwemmen is en blijft een 
fantastisch sport”, vertelt ze.

“Ik blijf knokken tegen deze ziek
te en ik hoop dat heel Zandvoort 
met mij mee knokt. Doneer wat je 
kunt missen. Stortingen kunnen 
via de site hoorn.swimtofightcan
cer.nl, zoek op de deelnemerslijst 
naar Jolanda Pol. En via Ideal 
kunt u uw gift overmaken”, sluit 
ze strijdlustig af.

energie opladen. Daarbij hoort 
de organisatie graag de mening 
en wensen van mantelzorgers 
over hulp en ondersteuning. Op 
woensdag 29 juni, tussen 14.00 
uur en 16.00 uur komt wijkver
pleegkundige Anoek van Straten 
informatie en praktische tips ge
ven over verzorging van je naas
te. Daarna is er ruimte om na te 
praten onder het genot van een 
drankje en een hapje. 

De verwenmomenten zijn gratis 

en Willeke d'Estell. Zij maakten er 
echt een feestje van. Dit optreden 
is geschonken door de Peacock 
Foundation.

“Het is altijd een hele organisatie 
en voor de medewerkers en vrij
willigers een week hard werken, 
maar het is het dubbel en dwars 
waard. Niets is namelijk mooier 
dan zoveel blije gezichten te zien 
en de gasten iedere dag weer zo 
te zien genieten”, aldus een bege
leider.

Voor de brandweer, zowel vrij
willige brandweerlieden als be
roeps, is het herdenken van om
gekomen collega's belangrijk. 
De jaarlijkse herdenking biedt 
nabestaanden en (oud)brand

voor mantelzorgers en vinden 
plaats bij Pluspunt. Kun je degene 
voor wie je zorgt niet alleen laten, 
dan zet de organisatie graag één 
van de ‘respijtvrijwilligers’ in. Deze 
vrijwilliger blijft bij de verzorgde 
zodat je jouw handen even vrij 
hebt. Ook op andere dagen kun 
je een beroep doen op de res
pijtvrijwilligers van Pluspunt. 
Meer informatie en aanmelding 
gaat via Pluspunt, tel. 5717373 of 
emailadres a.zoetmulder@plus
puntzandvoort.nl.

weermensen de gelegenheid om 
samen de pijn rond het verlies te 
delen en te verwerken. Men staat 
op deze dag ook stil bij het feit 
dat brandweermensen 24 uur 
per dag en 7 dagen in de week 

klaar staan voor de samenleving, 
soms met gevaar voor eigen le
ven. Voor zover bekend, zijn er in 
Zandvoort na 1945, geen brand
weerlieden bij het uitoefenen 
van hun werk omgekomen.



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

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

Bel voor afspraak 
06-41960517

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

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.

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

Voor een pedicure
behandeling waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die gespeciali-

seerd is in het verwijderen
van pijnlijke likdoorns, 

eeltpitten en/of in-
gegroeide nagels

gaat u naar
Pedicure Carla.

Tevens Reiki 
behandelingen,
pijnverlichtende 

massagebank
en mental coach 

gesprekken.
Pro-voet lid.

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

zandvoort.nl
 

EVENT: KOM JE 
TOVERTEKENEN BIJ THEE?

Een dag voor jezelf 
bij strandpaviljoen 

Meijer aan Zee.
Zondag 3 juli. 

Het onderwerp is 
deze keer "RELATIE"

Inl. www.tovertekenen.nu
Thea: 06-54906526

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

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee of 

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

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

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

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, 

alle onderhoud, 
reparaties

en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754
 

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

Hoveniersbedrijf
 Parosa

Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens repara-
tie straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

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

Mob: 06-23452946
Voor al uw

binnen en buiten
schilderwerk.

www.023schilderwerken.
wordpress.com

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

Krua Surin 
Thaifood Catering 

Haltestraat 30
06-30681325 
023-5746609
Pittige Thaise

Hapjes en maaltijden 
Kleine maaltijd v.a 5,-

Spareribs met rijst 7,50 
Wok on Beach Kip 8,00 
Speciale gelegenheid? 

Catering
Hapjes + maaltijden 

12,- tot 16,- p/pers. 
www.kruasurin.com 

 

GITAARLES OP MAAT
akoestisch en elektrisch

Gedipl. docent 
zeer ervaren

17,50/les Zandvoort Zuid
Nikki 06-33104946 

/ 023-8222760
....................................................

Apsara Thai
 Massage & Spa

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

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

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

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

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een goe-

de offerte?
Bel dan eerst ons

nog even!
Tel. 06-84772750

www.erkd.nl

Zandkorrels

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

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan 

Zee of op 
www.amsterdamaan-

zee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

Te koop gevraagd: 
Speldjes en 

militaire 
onderscheidingen. 
Tevens penningen. 

Amanda: tel. 5718612

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

Te huur per 1/7:
2-K appartement met 

zonnig tuintje in de Van 
Galenstraat € 750 p/
mnd incl. gas+water. 

1 mnd. borg. 
Info: 06-18888564
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

G
el

d
ig

 v
o

o
r 

h
ee

l 2
01

6!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 

€ 10,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE

PRIMA STUCADOOR 
heeft tijd over voor al uw 

binnen- en buitenstucwerk. 

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

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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Typisch Amsterdams plaatje

Clous van Mechelen | Foto: Wim Mendel

Het is een vrolijk beeld, de tassen 
aan de vlaggenstokken in de stra-
ten. Het harde werken is beloond! 
Het zenuwslopend wachten bij de 
telefoon beantwoord. De ontla-
ding mag komen. Dansjes, gil-
len, uitzinnigheid, glimlachen, 
gekkigheid. Alles kan op zo’n 
moment. En terecht. Niet alleen 
de scholieren zelf, maar ook de fa-
milies eromheen stralen van trots. 
Ook daar een stressfactor minder. 
Het is tijd voor feestelijkheden, bij 
alle fantastische geslaagden.

En dan, is de vraag? Welke 
ver volg opleiding wordt het? 
Misschien eerst iets van de we-
reld willen zien? Direct werken? 
Of een leer-werkcombinatie? Een 
lief telefoontje van ons eerste 
pleegkind. Hij volgt een koksop-
leiding en heeft als eindopdracht 
een high-tea uit te serveren. Of 
wij daarbij aanwezig zouden wil-
len zijn? Maar natuurlijk! Kleine 
jongens worden groot. Ik weet 
nog als de dag van gisteren dat 
ik hem met mijn ‘regenboog ma-
caronisaus’ geïnteresseerd kreeg 
in de keuken. Nu stuurt hij een 
foto in wit kokstenue met heuse 
koksmuts op.

Zelf heb ik afgelopen weekend 
ook enige onderbuik kriebels 
mogen ervaren, tijdens de twee 
uur wachttijd na het volbrengen 
van mijn theorie en praktijkexa-
men voetreflexologie. Die tijd 
moeten ze verbieden. Maar hoe 
heerlijk dat je de uitslag direct 
krijgt. Helemaal als deze glansrijk 
positief is. En helemaal als je drie 
dames voor hebt zien gaan die 
binnen geroepen werden en je 
daarmee al wist dat het dan fou-
te boel was! Er ging toch wel een 
klein gejuich van ons uit, toen de 
rest geslaagd bleek. En ook bij ons 
ontlading. Geen feesten en partij-
en nog, wel een kekke groepsfoto, 
een drankje, de eed en nog een 
1,5 uur durende autorit terug naar 
huis. Ook voor mij gekscherend 
een momentje de vlag uit met 
tas eraan. Dat was toch wel heel 
geestig thuiskomen.

Tja, en wat dan …. misschien 
gewoon alles tegelijk. Een 
Ocean ogra� e-studie volgen aan 
de Hawaii Pacific University in 
Amerika, met koksmuts op 
je hoofd, onderwijl Ara bisch 
lesgevend aan tiki’s. Het le-
ven blijft tenslotte een uit-
daging. 
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Joods Zandvoort in beeld
tijdens zomerexpositie

Duo Spinoza in A.G. Bodaan

Amsterdam Beach centraal 
in nieuwe tentoonstelling

Clous van Mechelen invites…

In de Protestantse kerk aan het Kerkplein is van 25 juni tot 
21 augustus een tentoonstelling over de joodse gemeen-
schap in Zandvoort, die zijn bloeitijd kende in de jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de invloed die de joodse bankiers 
en ondernemersfamilies Eltzbacher en Sulzbach en drie 
joodse ontwikkelingsmaatschappijen hebben gehad op 
de badplaats Zandvoort. 

Komende zondag 26 juni geeft het ensemble Duo Spinoza 
een concert in Zorgcentrum A.G. Bodaan in Bentveld. Het 
concert begint om 15.00 uur. 

Vrijdag 24 juni is de vernissage van de nieuwe tentoon-
stelling in het Zandvoorts Museum. De tentoonstelling 
staat helemaal in het teken van Amsterdam Beach, ofte-
wel Zandvoort als de badplaats van Amsterdam.

Clous van Mechelen… wie was dat ook alweer? Wie hem ziet, 
of zijn stem hoort, weet: dat is Jan Vos. Tenminste, iedereen 
die ooit iets meekreeg van het radioprogramma Ron� on� on 
(met Jacques Plafond) en op tv. En zondag in Jazz en Meer.

De kern van de tentoonstelling 
wordt gevormd door 110 fotore-
producties. Daarnaast vertellen 
gebouwen in miniatuur, over-
zichtskaarten, ansichten, kijk- en 
luisterfragmenten, voorwerpen 
uit de vroegere joodse hotels in 
Zandvoort en een nagebootst 
‘strand’ het verhaal. De tentoon-
stelling doet tevens recht aan de 
geschiedenis en aan de mensen 
die deze gevormd, gedragen 
en doorleden hebben. Over de 
joodse invloed op Zandvoort en 
de aanzienlijke joodse gemeen-
schap in het kustdorp is relatief 
weinig bekend. Door de oorlog 

Duo Spinoza, bestaande uit vi-
olist Samuel Tamarit Otero en 
harpist Nick Scholten, brengt 
een gevarieerd klassiek pro-
gramma met werken van o.a. 
Rossini, Boccherini, Donizetti 
en Granados. Het programma 
duurt 2 maal 30 minuten. Het 
optreden is op verzoek van A.G. 
Bodaan georganiseerd door 
de Stichting Muziek in Huis en 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Amie Ouderenzorg. 

Duo Spinoza bestaat uit de 
Spaanse violist Otero en de 
Nederlandse harpist Scholten. 
Sinds 2010 speelt dit duo in 
Nederland en in Spanje. Het 
repertoire omvat klassieke so-
nates en romantische werken, 
maar ook lichter repertoire en 
moderne muziek. Ook speelt 
het Duo Spinoza arrangemen-
ten van walsen en liederen.

Als een Amsterdammer aan het 
strand denkt of er over praat, 
denkt of praat hij aan/over 
Zandvoort. En dat is wel logisch 
want Zandvoort is al jaren de 
badplaats die de Amsterdammer 
het meeste trekt. Hier vond hij 
dezelfde gezelligheid als thuis 
omdat velen uit Amsterdam 
kwamen. Dichtbij en snelle 
verbindingen zorgen ervoor 
dat men snel op het strand is. 
“Daarom vinden wij het leuk 
en logisch om Amsterdam een 
beetje naar Zandvoort te halen”, 
aldus beheerder Hilly Jansen van 

Muzikaal, geniaal en origineel 
zijn een paar complimenten die 
Clous van Mechelen meekrijgt 
van de grote namen uit de mu-
ziekwereld. Wim T. Schippers 
schreef ooit over de duizendpoot 
der duizendpoten: “Hij heeft een 
idioot gevoel voor muziekstijlen” 
en “Zijn muziek is bekender dan 
hijzelf”. Zo schreef Van Mechelen 
de hit ‘Big City’ van Tol Hansse 
waarmee hij vier albums maak-
te maar ook de muziek voor de 
Grolsch reclame. 

Saxofonist Hans Dulfer, waarmee 
Clous vanaf zijn zestiende speel-
de in het Amsterdamse quintet 
The East Coast Jazz: “Clous loopt 
nooit met zijn hits te koop. Hij is 
ontzettend muzikaal, hoewel hij 
doet alsof hij nergens verstand 
van heeft. Hij roept nooit hoe 

is het van de kaart verdwenen.

De tentoonstelling is mede 
mogeli jk  gemaakt door : 
Genootschap Oud Zandvoort, 
Raad van Kerken, Zandvoorts 
Museum, Joodse gemeen-
schap, Babbelwagen en de 
Zandvoortse Bomschuiten 
Bouwclub. De openstelling is op 
woensdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag van 14.00 tot 17.00 
uur. Schoolgroepen kunnen op 
afspraak de expositie bezoeken. 
Tijdens de tentoonstelling is een 
fraaie catalogus te verkrijgen en 
de entree is vrij. 

Samuel Tamarit Otero studeerde 
aan het Conservatorium van Am-
ster dam en was con cert meester 
van het Spaans Na tio naal Jeugd 
Orkest en plaatsvervangend 
Con cert meester van het NJO. Hij 
speelde in diverse orkesten w.o. 
het Nederlands Philharmonisch 
en het Promenade Orkest.

Nick Scholten studeerde aan 
het Utrechts Conservatorium 
bij Erika Waardenburg. Hij was 
twee keer winnaar van de Au-
ditie Training van het Con ser-
va torium van Am sterdam. 
Daar door is hij remplaçant 
bij het Koninklijk Con cert ge-
bouw orkest en het Ne der lands 
Philharmonisch Or kest. Als solist 
treedt hij met diverse ensem-
bles op en is vaste harpist bij 
het Noordpool Or kest, een or-
kest in Noord Ne der land voor 
lichte muziek.

het Zandvoorts Museum.

In deze aantrekkelijke tentoon-
stelling ziet u beeldmateriaal 
van iconische gebouwen uit 
Amsterdam, fotowerk, straat-
meubilair, karakteristieke beel-
den van � etsen langs de grach-
ten en schilderijen over het 
Amsterdam van kunstenaar 
Bert Wouters, de ontwerper 
van de poster Mama Mokum. 
Daarnaast heeft Jansen voor 
een aantal eyecatchers gezorgd 
die normaal gesproken alleen in 
de grote stad te zien zijn. Maar 
ook (beeld)materiaal over de 
blauwe tram, de historische ver-
binding tussen Amsterdam en 
Zandvoort, zal staan te pronken.

U bent van harte welkom op 
de opening van de Amsterdam 
Beach Expo op 24 juni om 16.00 
uur. De tentoonstelling wordt ge-
opend door wethouder Toerisme 
en Economische Zaken, Gerard 
Kuipers. En als Kuipers klaar is, 
kunt u genieten van een van 
de leukste evenementen van 
Zandvoort: Culinair Zandvoort 
op het Gasthuisplein. U valt di-
rect met de neus in de boter! 

leuk die oude tijd was, dat is ook 
een goede eigenschap. Want zo 
leuk was het allemaal niet.”

Zondag 26 juni speelt Clous in 
het cafégedeelte van Thalassa 
met een interessante line-up. 
Naast pianist Nick van den Bos 
wordt de ritme sectie ingevuld 
door Harm van Sleen op bas en 
Menno Veenendaal op drums. 
En, niet in de laatste plaats, met 
maar liefst drie uitstekende zan-
geressen: Machteld Cambridge, 
Hanneke Jansen en Ellen Volkers. 
Wat het gaat worden weet men 
niet maar het wordt ongetwijfeld 
helemaal des Clous; muzikaal, 
geniaal en origineel.

Het optreden begint zondag 26 
juni om 16.00 uur. De entree is 
gratis.



KORTING TOT

50%

36 T/M 41

60,-
115,-

SALE

S P O R T S
F A S H I O N

B A D M O D E

ZO 26 JUNI OPEN
ARNHEM, CRUQUIUS & UTRECHT

ARNHEM • BEUNINGEN
CRUQUIUS •  LEERDAM

ROTTERDAM  •  UTRECHT

* ALLEEN GELDIG OP ARTIKELEN  VOORZIEN VAN EEN KORTINGSLABEL

KORTINGEN TOT 50%

DS
HR
KIDS

ARROW / BJÖRN BORG / CALVIN KLEIN
EDC ESPRIT / GAASTRA / GANT / MCGREGOR 

NO EXCESS / PEPE JEANS / PME LEGEND
RETOUR JEANS / SUPERDRY
TOMMY HILFIGER / VINGINO

KIDS

DAMES

HEREN
39 T/M 47

60,-
115,-

28 T/M 39

40,-
v.a.75,-

XS T/M XL

22,95
30,-

26 T/M 32

39,95
50,-

S T/M 3XL

39,95
49,95

S T/M 3XL

24,95
34,95

DAMES
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Reddingsbrigade neemt cheque in ontvangst van de breikunstenaars

Zelf muziek maken op een van oude pallets gemaakte muziekwand

De Breikunstenaars delen cheque uit Zomerfeest van SKiP
De Breikunstenaars van OOK Zandvoort komen elke dinsdag- en donderdagmiddag in 
Pluspunt van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar en gezellig, onder het genot van een kop 
koffie of thee, hun kunsten met de breinaalden te tonen. Uiteraard staat de gezellig-
heid voorop maar een mooie bijkomstigheid is dat de dames breien en haken voor een 
zelf uitgekozen goed doel.

Het was weer een geslaagde dag, afgelopen zaterdag. 
Bijna 100 kleine kinderen uit heel Zandvoort kwamen 
langs voor het jaarlijkse zomerfeest van de kinderdag-
verblijven Pippeloentje en Pluk.

De dames breien voor geld in 
opdracht en door middel van 
verkoop wordt nog meer geld 
gespaard. Het gekozen goede 
doel was dit keer de Zandvoortse 
Reddingsbrigade. Vorig jaar 
werd al een lichtkrant voor de 

In de loop van de ochtend klaarde 
het op en alle slingers, decorstuk
ken en attributen konden naar 
buiten: naar de prachtige duinen, 
toch de mooiste omgeving voor 
zo een feest!

Achter kinderdagverblijf Pippe
loentje begon het parcours over 
een klein bruggetje met een 
krokodil. Gelukkig was er een 
politieagent die de kinderen 
er langs leidde! De route liep 
verder door een deel van het 
Kostverlorenpark, vertrouwd voor 
de kinderen, maar voor veel ou
ders een aangename verrassing. 

post Noord bij elkaar gebreid 
en voor dit jaar was het doel 
een zelfde lichtkrant voor op de 
post Zuid. De Breikunstenaars 
hebben hiervoor € 300 bij elkaar 
gebreid en via een cheque aan 
Ernst Brokmeier en Annemarie 

Zo kwam iedereen langs acht 
oude en nieuwere kinderliedjes 
en bij ieder liedje was een pas
sende activiteit te doen. Sommige 
kinderen waren ongeduldig en 
benieuwd naar het volgende spel, 
anderen konden eindeloos op 
één pek spelen. Bijvoorbeeld in de 
grote 'Connexxion bus' of de vloer 
schrobben bij opa Bakkebaard. En 
natuurlijk zelf een broodje sme
ren bij de beren! “Zoveel lachende 
gezichten, dat is toch altijd de be
loning na al het voorbereidende 
werk en de inzet op deze dag 
van het gehele team”, zei Relinde 
Adegeest vol trots na afloop.

Kemp overhandigt. Zij waren 
daar natuurlijk erg blij mee en 
bedankten de dames dan ook 
hartelijk.

Het beoogde bedrag is dit maal 
erg snel bij elkaar gespaard. Dat 
is niet alleen te danken aan het 
prachtige breiwerk van de da
mes maar zeer zeker ook aan de 
mooie samenwerking met de 
‘Ruilwinkel van Sinkel’ in Jupiter 
Plaza waar de breiwerken wor
den verkocht. Als verassing, ook 
voor de Breikunstenaars, heeft de 
Ruilwinkel dit bedrag nog eens 
verdubbeld. Ook zij kwamen met 
een cheque van € 300 voor de 
Zandvoortse Reddingsbrigade! 
Wilt u ook helpen of breien? Gaat 
u dan langs bij de Ruilwinkel en 
koop een van de prachtige brei
sels of gaat u eens tijdens de 
‘breiuren’ in Pluspunt langs en 
snuift u eens de sfeer op. U bent 
van harte welkom! Meer infor
matie vindt u op de website van 
OOK Zandvoort: www.ookzand
voort.nl.
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Droog en zonnig weekend 
voor de boeg in Zandvoort

Weerbericht

De vliegende start van Cycling Zandvoort | Foto: Chris Schotanus

Zonnig slot voor zware editie van
wielerwedstrijd Cycling Zandvoort

De 24 uursrace op de � ets, die afgelopen weekend on-
der de noemer Cycling Zandvoort op Circuit Park Zand-
voort zijn 4e editie beleefde, was voor veel dames en 
heren deelnemers een wielerwedstrijd van veel afzien. 
Bij de Le Mans-start, zaterdagmiddag, was het droog 
maar daarna pakten de wolken zich boven het circuit en 
de renners samen, trok de wind aan en regende het ook 
nog op het Zandvoortse raceasfalt. Pas in het laatste uur 
van het evenement begon de zon te schijnen en viel de 
wind ook weg.

Deze uitgave van Cycling Zand-
voort bracht veel afwisseling als 
het ging om de weersinvloeden. 
Desondanks was organisator 
Edwin Sibbel van Circuit Park 
Zandvoort zeer tevreden: “We 
hebben maar één valpartijtje ge-
had”. Hij wist ook te vertellen dat 
het voor de deelnemende teams 
behoorlijk lastig was tijdens de 
weersverslechtering halverwege 
de zaterdagmiddag. Die ging de 
hele nacht door, tot zondag in 
de vroege ochtend. 

Het weerhield zeven Zand voort-
se vrouwen er niet van om vol in 
de beugels te blijven rijden. Het 
zevental Annemiek Loos, Patricia 
Akersloot, Sandra Bartling, 
Marieke Dersigni, Bianca Swart, 
Ingrid Keur en Ellen Termaat 
deden ook mee om geld op te 
halen voor Fight Cancer. “Vooral 
op het rechte stuk blies een be-
hoorlijke wind pal van voren”, 
vertelde Ellen Termaat na a� oop. 
De saamhorigheid binnen de es-
tafetteploeg was groot. 

De afgelopen jaren gingen de 
Zandvoortse vrouwen er met 
de beker vandoor, maar dit 
keer werd de ploeg verschalkt 
door de damesploeg van de 
‘grid girls’ die de nodige aan-
dacht hadden gekregen met 
hun ploeg. De tweeling Kim en 
Nikki Kremer, die de aanjagers 
waren van deze ploeg, hadden 
anderhalf jaar geleden hun 
moeder verloren aan de ziekte. 
Het was behoorlijk emotioneel 
toen de remmen werden dicht-
geknepen. “We hebben het ge-
daan voor onze moeder”, was 
het antwoord. De actie leverde 
de grid girls € 1.500 voor Fight 
Cancer op.

Zandvoorter Hans Nijenhuis 
was één van de solisten. Nij en-
huis reed de 24 uur uit, en als 
solist had hij te maken met an-
dere regels. Solisten mochten 
tussendoor rustpauzes nemen 
en daarbij konden zij zelf be-
palen hoe lang die rustpauzes 
duurden. Het reglement liet 
echter niet toe, dat er meer 
gerust werd dan ge� etst, dus 
moesten ook de solisten wel 
het nodige werk verzetten om 
de � nish te halen.

Zo eindigde deze uitgave van 
Cycling Zandvoort voor ieder-
een zonnig. De deelnemers mo-
gen trots zijn op hun prestatie 
en Fight Cancer kan een aan-
zienlijk bedrag tegemoet zien. 
Het totaalbedrag dat overge-
maakt kan worden naar Fight 
Cancer wordt op een later tijd-
stip bekend gemaakt.

Max 23o 19o 18o 19o

Min 17o 16o 13o 12o

Zon 30% 65% 95% 90%

Neerslag 90% 70% 15% 10%

Wind zo. 3-4 zw. 3-4 w. 4  n. 4

Juni 2016 was tot pakweg een week terug nog een dro-
ge maand in een groot deel van Nederland. Met de re-
gens van de afgelopen dagen is daar geen sprake meer 
van. Afgelopen maandag was zo’n echte regendag en 
ook donderdag en vrijdag kan er neerslag van beteke-
nis vallen in onze contreien.

Toch knapt het weer wel even op 
met name op de woensdag en 
donderdag, maar het instabiele 
karakter van deze zomer doet 
dan ook weer nadrukkelijk op-
geld. Een korte warmte-opstoot 
uit het zuiden wordt bijna direct 
gevolgd door een reeks buien 
met een kans op onweer daarbij. 

De woensdag was de beste dag 
voorlopig met bijna zomerse 
temperaturen en de zon er 
goed bij. Op donderdag is het 
nog even warm met een tem-
peratuur die vlot richting de 25 
graden loopt. Mochten de buien 
zich wat later aandienen dan kan 
het warmer worden, maar komt 
het onweer al in de ochtend of 
het middaguur dan wordt het 
nauwelijks 22 graden. 

Op vrijdag zitten we alweer in de 
koelere lucht bij een matige wes-
tenwind en kan er nog wel rest-
bewolking zijn met wat neerslag 
aanvankelijk in Zandvoort en 
Bentveld. Opklaringen komen 
er dan ook aan te pas vanaf de 
ochtend denkelijk. Vervolgens 
krijgen we een prima overwe-
gend droog weerbeeld met 
normale junitemperaturen. Het 
weekend zal vriendelijk verlo-

pen met � inke zonnige perioden 
en maxima rond de 19 graden. 
Ook komende week geeft goed 
zomerweer met maxima die later 
weer richting zomers gaan. 

Opnieuw blijft een grote zomer 
als die van 1947 of 1976 uit tot nu 
toe. Sinds 1995 blijft het moeilijk 
om er eens een voortre� elijke zo-
mer uit te persen in de Benelux. 
Soms waren de afzonderlijke 
maanden wel hoogzomers tot 
tropisch (augustus 1997 en 
2003, juli 2006), maar prachtig 
weer dat een week of zeven tot 
acht duurde hebben we eigenlijk 
nooit meer gehad. 

We hebben juli en augustus nog 
en wie weet wat voor prachtig 
weer deze maanden voor ons in 
petto hebben. De straalstroom 
moet een andere positie gaan 
innemen en niet meer in de 
buurt van Nederland bivakke-
ren. Wellicht zien we in de loop 
van aanstaande week die veran-
deringen in de bovenstroming al 
langzaam ontstaan.

Meer weerinfo is er via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167

Ben Zonneveld op de Kennemer (archie� oto)

Zandvoorts Open vindt plaats op 18 juli
Het is weer zover. Op maandag 18 juli zal het 16e Zandvoorts 
Open gespeeld worden op de banen van de Kennemer Golf & 
Country Club. Alle permanent in Zandvoort wonende golfers 
worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor de jaarlijkse 
golfwedstrijd.

De inwoners van Bentveld vallen 
hier dus niet onder. U kunt zich 
inschrijven op vertoon van een 
geldig, in 2016 afgegeven handi-
capbewijs van de NGF. Uw han-
dicap mag maximaal 30.0 zijn. U 
kunt van 27 juni tot en met 1 juli 
aanstaande een inschrij� ormulier 
afhalen, dat ingevuld bij de cad-
diemaster van de Kennemer Golf 
& Country Club ingeleverd moet 
worden. Die is overigens telefo-
nisch via 023-5718456 te bereiken. 
De inschrijving is € 35. Indien er 
meer dan 96 aanmeldingen zijn, 
zal er geloot worden voor deel-
name. De ingelote deelnemers 
krijgen in de week van 11 juli 
aanstaande een bevestiging van 
deelname en nadere informatie 
over de wedstrijd.

Golf



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

2016, ODIJ-2016-28936.

Evenementenvergunningen verleend 
Afgegeven evenementenvergunning Z2016-001769, diverse 
straten in het centrum van Zandvoort, Stichting Een Zand-
voort, Culinair Zandvoort 2016

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

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

land/IJmond 2016-2020
Herijking subsidies algemene voorzieningen basisinfrastructuur.
Jaarverslag en jaarrekening 2015 
Voorjaarsnota 2016
Ingekomen post
Verslag van de vergaderingen van 24 mei en 8 juni 2016

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

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

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

Verbod op chemische middelen i.v.m. onkruidbestrijding
U bent van ons gewend dat de gemeente driemaal per jaar 
het onkruid op de verharding in de gemeente aanpakt met 
gebruik van chemische middelen. Met ingang van 31 maart jl. 
is dit echter verboden. Er is nu een collegeadvies in voorberei-
ding voor een alternatieve aanpak. Tot die tijd onderzoekt de 
gemeente een aantal methodes uit. Een alternatieve aanpak 
zal helaas lang niet zo effectief zijn. Wij vragen om u begrip 
en mogelijk kunt u behulpzaam zijn om het gedeelte voor uw 
woning onkruidvrij te houden.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Leeuwerikenstraat 1, kappen boom achtertuin, ingekomen 
13 juni 2016, ODIJ-2016-30159.
- Kostverlorenstraat 79, vervangen schuifpui en – afdak ach-
terzijde woning, ingekomen 17 juni 2016, ODIJ-2016-30275.
- Kostverlorenstraat 6, kappen boom, ingekomen 17 juni 2016, 
ODIJ-2016-30277.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Burg.Engelbertsstraat 96, wijzigen bestemmingsplan voor ge-
bruik als escaperoom, verzonden 16 juni 2016, ODIJ-2016-29212.
- Ir. G. Friedhoffplein 18 F8, gedeeltelijk doorbreken keuken-
muur en geheel doorbreken kamermuur, verzonden 16 juni 
2016, ODIJ-2016-28679
- Haltestraat 58, plaatsen van een verlengde afvoerpijp op het 
dak van horecagelegenheid: “De drie aapjes”, verzonden 16 
juni 2016, ODIJ-2016-27527.
- Kostverlorenstraat 103, wijzigen van de achtergevel en ver-
groten dakkapel, verzonden 16 juni 2016, ODIJ-2016-26353.
- Haarlemmerstraat 7a, kappen boom, verzonden 16 juni 2016, 
ODIJ-2016-28925.

Omgevingsvergunning geweigerd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Mr. Troelstrastraat 33, kappen boom achtertuin, verzonden 
16 juni 2016, ODIJ-2016-28479.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Bentveld:
- Duinrooslaan 8, kappen boom achtertuin ,verzonden 17 juni 

Gemeentelijke publicatie week 25 - 2016

Twee leden gezocht voor commissie Welstand en 
Monumenten gemeente Zandvoort

Algemeen
Zandvoort heeft een rijke historie, een internationale uitstra-
ling en een goed evenwicht tussen wonen, werken en recreë-
ren. De gemeente is een moderne, ambitieuze organisatie die 
streeft naar een hoge kwaliteit dienstverlening. De commissie 
voor Welstand en Monumenten is onafhankelijk en bestaat 
thans uit vier architecten en een ambtelijke secretaris die de 
commissie (administratief ) ondersteunt.

Functie-eisen
Ter invulling van de vacante posities zijn wij op zoek naar 
architecten die beschikken over uitstekende, communicatieve 
vaardigheden. Daarnaast beschikken kandidaten over (ruime) 
ervaring op het gebied van vormgeving en/of stedenbouw. 
Bovendien dient u woonachtig te zijn binnen een straal van 
circa 50 kilometer rondom Zandvoort. Het is voor uitoefening 
van de functie van belang dat u zich goed op de hoogte stelt 
van de plaatselijke omgeving en het beleid van Zandvoort. 
Ervaring als lid van een welstandscommissie is niet vereist, 
maar verdient wel onze voorkeur.

Taken en werkzaamheden
De commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethou-
ders over de (bebouwde) omgeving en dan met name over 
aanvragen voor een omgevingsvergunning. Tevens wordt van 
de commissieleden verwacht dat zij actief participeren bij het 
ontwikkelen van ruimtelijk beleid.

Benoeming en honorarium
De leden worden benoemd door de gemeenteraad voor een 
periode van drie jaar. Voor de honorering van de functie geldt 
een door het gemeentebestuur vastgestelde vergoeding van 
€ 189,10 per vergadering.

Informatie
Uw motivatie en het curriculum vitae kunt u binnen twee 
weken per email (solliciteren@zandvoort.nl) richten aan de 
afdeling Personeel en Organisatie van de Gemeente Zand-
voort, Voor (meer) informatie over de functie en/of de solli-
citatieprocedure kunt u op maandag tot en met donderdag 
tussen 09:00 en 11:00 uur contact opnemen met de heer M. de 
Vries, telefoonnumer 0251 – 263863 of de heer O. Gatersleben, 
telefoonnummer 023 – 5740100.  

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 24 en 
de verdere in week 24 door het college genomen besluiten 
zijn in week 25 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 juni 2016.
De onderwerpen van deze vergadering: 

HAMERSTUKKEN:
Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland (Stopoz)
Eerste wijzigingsverordening Jeugdhulp gemeente Zandvoort

BESPREEKSTUKKEN:
Invoering raad van toezichtmodel openbaar onderwijs
Plan van aanpak bestemmingsplannen op orde
Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-Kennemer-

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. 
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De winnaars van Berg Totaaltechniek/De Zeemeermin

Open jeugdkampioenschap free style kiten | Foto: Watersportpics

Start van de E30 cup | Foto: Thomas Bakker TNA-Fotografie.nl

Berg Totaaltechniek/De Zeemeermin 
wint zaalvoetbaltoernooi

Free style kiters in actie

Zeevissers natgeregend

Zandvoorters actief tijdens DNRT-weekend

2e plaats Melissa Boyden

Het grote zaalvoetbaltoernooi van Sportcafé Zandvoort, 
waarvan zaterdag de finales werden gespeeld, is in de zwaar-
ste klasse opnieuw gewonnen door het team van Berg To-
taaltechniek/De Zeemeermin. De Zandvoorters wonnen na 
een enerverende strijd met 6-4 van het Hof van Heemstede. 

In het DNRT-weekend van 10 en 11 juni kwamen verschil-
lende Zandvoorters in actie. Twee reden mee in de BMW 
E30 Cup en drie tijdens de Mazda MaX 5 Cup. 

Wie zaterdag op mooi weer gerekend had, kwam ge-
durende de ochtend al snel tot de ontdekking dat hij er 
helemaal naast zat. Zo ook een aantal vissers van de Zee-
visvereniging Zandvoort (ZVZ) die geen regenkleding 
naar de pierwedstrijd hadden meegenomen. Een nat pak, 
maar wel veel vis, werd hun deel.

Zaterdag was het al vroeg aan-
treden. Vanaf 18.15 uur werden 
in de Korver Sporthal niet minder 
dan 6 finales in even zoveel klas-
sen afgewerkt. In de Amiga-klasse 
verloor De Elite het van de jeugd 
van Schuurman Stukadoors: 6-4. 
In de Hoofdklasse kon Café Fier 

Zaterdag werd bij de Water sport-
vereniging Zandvoort (WVZ) 
de tweede editie van het Open 
Zandv oorts Jeugd kam pioen-
schap ‘free style’ gevaren. Bijna 40 
deelnemers uit het hele land had-
den zich aangemeld: 7 dames, 16 
jongens U15 en 15 heren U20. 
Met een draaiende wind die af 
en toe knap hard doorkwam, was 
het moeilijk voor de deelnemers 
de juiste kite (vliegerscherm) te 
kiezen. Complimenten voor de ki-

7 vissers hadden zich aangemeld 
voor deze wedstrijd vanaf de pier 
van IJmuiden. Al vanaf het eerste 
moment dat de haken in het water 
lagen, was het werken. Alle ZVZ-
vissers stonden als gekken hun 
hengels binnen te halen omdat 
ze krom van de vis stonden en 
dat binnen nog geen kwartier tijd. 
Drie uur later was de wedstrijd ten 
einde en ging meetmeester Jeff 
Devos aan het werk. Hij had hulp 
van Ron de Jong nodig om alle in-
geleverde vis te kunnen opmeten. 

In de BMW E30 Cup reed Ard Keff 
naar respectievelijk een derde en 
en tweede plaats. Maarten Jansen 
was de andere Zandvoorter die in 
het veld te zien was. In de eerste 

na een kleine achterstand tegen 
de ‘Haarlemmers’ terugkomen tot 
5-5, waarna strafschoppen bepaal-
den dat De Haarlemmers de win-
naars waren. In de 1e Divisie won 
Deadstock Amsterdam met groot 
gemak (8-4) van DataQ. In de klas-
se Forza won DIT Personeel met 

teboarders die in de harde wind-
vlagen van meer dan 7 Beaufort 
hun kites wisten te controleren. 

Onze plaatsgenote Senne Bruijn 
haalde het podium net niet, zij 
werd vierde. Zandvoorter Jurre 
Bruijn werd met en fraaie 3e 
plaats bij de heren U15 beloond 
en Jop Heemskerk greep ook 
net naast het schavot bij de he-
ren U20. Ook voor hem was een 
vierde plaats weggelegd.

De 7 vissers hadden samen 240 
keer een vis uit het water gehaald, 
met een totale lengte van 55,52 
meter. Rob Wind had er bijvoor-
beeld 54 en Eric Heine 27, maar de 
meeste lengte bij elkaar opgeteld, 
en dus de eerste prijs, was voor de 
meetmeester zelf. Jeff Devos had 
12,63 meter vis geland. Nipt voor 
Wind (12,49 meter) en meetmaat 
De Jong (7,82 meter). De grootste 
vis, een schar van maar liefst 31 
cm, haalde Addie Ottho op. Hij 
won daarmee de dagpot.

race vertrok hij vanaf plaats zes 
waar hij uitermate tevreden mee 
was. Toch kwam zijn bolide te 
kort, maar waren de gevechten 
er niet minder om, met een plek 

4-3 van Overhuys/Kostverloren. In 
de Topklasse verloor BenN/Beach 
Club Tien met 2-4 van Thots. 

En dan de grote finale: Berg 
Totaaltechniek/De Zeemeermin 
tegen het Hof van Heemstede. 
Beide ploegen, met snelle en crea-
tieve spelers, hadden al eerder het 
toernooi in de zwaarste klasse op 
hun naam geschreven en dus was 
eigenlijk alles in huis om van een 
geweldige wedstrijd te gaan ge-
nieten; en dat werd het ook. Een 
zeer vermakelijke wedstrijd die in 
het voordeel van de Zandvoorters 
werd beslist, voor de 3e keer in 
successie.

Ferry Nanaï (café Fier) werd 
tot beste keeper uitgroepen 
en Abrahim El Bakkali (Berg 
Totaaltechniek/De Zeemeermin) 
tot beste coach. Het team van 
DataQ won de Sportiviteitsprijs. 
Een mooi toernooi, dat met een 
optreden van Yves Berendse werd 
afgesloten.
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Adverteerders

binnen de top tien als beloning. In 
de tweede race moest hij zijn BMW 
in het Scheivlak behoorlijk corrige-
ren, maar dat angstige avontuur 
liep goed af. Door die manoeuvre 
was het beste van de banden eraf 
en finishte Jansen als elfde.

In de Mazda MaX 5 Cup hield Youri 
Verswijveren zich staande binnen 
de top vijf. Naast hem kwamen 
ook onze plaatsgenoten Jorn van 
der Kuil en Tommy van Thienen in 
actie in deze klasse. Voor laatstge-
noemde was het zijn debuut.

De stichting DNRT is er om het ra-
cen op amateurniveau mogelijk te 
maken. Doelstelling is dat de deel-
nemers aan de Zomeravond Com-
pe titie (ZAC) het naar hun zin heb-
ben en dat de kosten zo laag blijven 
als maar enigszins mogelijk is.

De 12-jarige Zandvoortse Melissa 
Boyden heeft weer eens van zich 
doen spreken. Tijdens een inter-
nationaal U14-toernooi in Skopje 
(Macedonië) moest ze alleen in de 
finale voor een jaar ouder lokaal 
meisje buigen. In het dubbel bleef 

ze in de kwartfinale steken. Ze 
gaat nu naar Frankrijk om deel te 
nemen aan de Ouatt Finales in de 
aanloop naar het nationaal kam-
pioenschap van 8 t/m 14 augustus 
aanstaande op de banen van Tulip 
Tennisvereniging in Hilversum.



Feestweek
Altijd al eens met de Albert Heijn hamster 
op de foto gewild? Dat kan! Woensdag 29 juni 
van 11.00 tot 17.00 uur is de hamster in de 
winkel en kun je er mee op de foto!

Dit heerlijke 
doosje bonbons

 

krijgt u vanaf 

woensdag cadeau 

bij besteding 
vanaf €15. (op=op)

Zandvoort heeft er een vernieuwde Albert Heijn bij. 
En uiteraard maken we van de opening iets bijzonders. 
Dus kom langs en beleef uw vernieuwde Albert Heijn.

Albert Heijn, Grote Krocht 1, Zandvoort
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 
21.00 uur. Zondag van 10.00 tot 20.00 uur. Welkom!

Uw vernieuwde 
Albert Heijn Zandvoort 

is open vanaf woensdag 
29 juni 11.00 uur.


