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Actueel Kerkplein Bridge Sport
Wethouder opent
expositie over
Amsterdam Beach

Scandals-pand
omgetoverd
tot restaurant

12e jaargang • week 26 • 30 juni 2016

Bridgers kiezen
Meijer aan zee
als beste lunch

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

Bikkels streden
tijdens Beach
Throwdown

Volop zomer

Oké, het weer kan 
beter maar het is 
wel elk weekend 

feest in Zandvoort!

Culinair Zandvoort liet zich weer 
van zijn beste kant zien

Muziekfestival met
muziek voor iedereen

Culinair Zandvoort 2016 | Foto: MyeVision/Jeroen van der Mije

Culinair genieten voor het hele gezin

De populaire Ruud Jansen Band (archie� oto)

Genieten was het, het afgelopen weekend tijdens Culinair Zandvoort op het Gasthuis-
plein. De 17 exploitanten hebben kunnen laten zien wat de culinaire hoge school van 
Zandvoort zoal in haar mars heeft. Vijf ondernemingen kwamen voor het eerst in actie 
en zij hebben de vuurdoop met succes volstaan. 

Het tweede Muziekfestival Zandvoort van deze zomer 
is komende zaterdag en staat in het teken van Italia a 
Zandvoort. Op zondag kan men op Circuit Park Zand-
voort genieten van races maar ook talloze prachtige 
oude en nieuwe Italiaanse bolides bewonderen. Op 
zaterdagavond op het Raadhuisplein treedt vanaf 
19.30 uur een tweetal topbands op.

Deze 8e editie was weer een zeer 
druk bezochte aflevering. Het 
begon al met een ontzettend 
drukke vrijdag, de dag met de 
hoogste temperaturen. Al vanaf 
de opening van het evenement, 
om 17.00 uur, zat elke tafel vol. 
Iedereen had er blijkbaar enorm 
veel zin in en aangetrokken door 
het wonderschone weer trokken 
hele drommen culi-fans richting 
het culinaire plein en zij lieten 
zich de heerlijke gerechten, wij-

The NOT band is een 5-mans 
Sixties coverband uit Zaandam. 
In de ruim 25 jaar van zijn brui-
sende bestaan heeft de band 
ontelbare evenementen, fees-
ten en partijen in heel Nederland 
sfeervol opgeluisterd met een 
ijzersterk en roestvrij repertoire 
van oldies but goodies. De jaren 
zestig vormen nog altijd een 
dankbare en onuitputtelijke 
inspiratiebron: van Beatles tot 
Byrds, van Doors tot Domino, 
van Searchers tot Shadows.

Ruud Jansen XL Band
Het tweede deel van de avond 
wordt ingevuld door de Ruud 

nen en desserts bijzonder goed 
smaken.

Zaterdag was, ondanks berichten 
dat het noodweer was in de rest 
van Nederland, wederom een 
zonovergoten dag. Rond 20.00 
uur was er bijna geen doorko-
men meer aan. Achter de scher-
men hadden de chefs gezorgd 
voor voldoende mise-en-place, 
en de medewerkers aan de voor-
kant hadden zich goed ingesteld 
en zorgden, ondanks de drukte, 
voor een toch wel geringe wacht-
tijd voor de bestelde gerechten. 
Een oprecht compliment waard. 
Ook zondag scheen de zon weer 

Jansen XL Band. Het is bijna 
overbodig om de zoveelste suc-
cesstory over deze band te schrij-
ven. Zeker in Zandvoort want 
daar is de band kind aan huis. 
Zijn schare fans lijkt minstens zo 
groot als het enorme repertoire 
van de band. Men zou kunnen 
zeggen: ‘u vraagt en wij spelen’. 
En dat is dan ook meteen de 
kracht van de band. Altijd inspe-
lend op het publiek maakt dat 
iedereen zich thuis voelt bij een 
optreden met 'voor elk wat wils' 
muziek. Van bekende covers tot 
ballads en van Dance Classics tot 
Rock ’n Roll en uiteraard de hits 
van de laatste jaren. 

volop en was het gezellig druk.  
Bijzonder om te zien dat de 
Zandvoorters er geen genoeg 
van konden krijgen. Velen wer-
den op meerdere dagen gespot. 

Al met al was het weer een uit-
stekend culinair weekend dat 
duidelijk maakte dat het wat cu-
linaire prestaties betreft prima 
gaat in Zandvoort. Wie nu nog 
van een ‘patat-dorp’ durft te spre-
ken weet niet waar hij het over 
heeft. Met dank aan alle vrijwil-
ligers van de organisatie die hard 
hebben moeten werken om het 
Gasthuisplein constant toonbaar 
te houden!

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Geef uw mening over de nieuwe toekomst 
voor de Watertoren en het naastgelegen plein. 

Kijk op pagina 8
Gemeente Zandvoort



2

85x50 mm 72x50 mm

85x50 mm 72x50 mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.
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Ineke Smit Uitvaartverzorging

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799

info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

Liefdevol en betrokken
Ik verzorg een betaalbare uitvaart 

voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.

 Herinner je gisteren,

 Droom van morgen,

 Leef vandaag.

Op vaderdag is na een moedige strijd overleden

Nathan Wertheim
Lieve echtgenoot, vader en opa

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voormalig directeur van Publieke Werken Zandvoort

Amsterdam,             Zandvoort, 
24 september 1926  19 juni 2016

 Ellen Wertheim  - Breugelmans

 Wim Wertheim en Lisa Bosker
  Nathan, Max

 Irene Versteege  - Wertheim en Ron Versteege
  Maudy

 Carlo en Tanja van Rantwijk
  Charlie, Reinier, Ruud †, Sidney, Julian

 Vivianne van Rantwijk  en Peter Zeegers
  Anne

Correspondentieadres:
Mr. Troelstrastraat 42, 2042 BS Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in 
besloten familiekring plaatsgevonden.

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

Tel. 023-5713200 - www.beachclubtien.nl

Zoals elk jaar gaan wij wegens succes 
nog even door met Culinair Zandvoort 

Duo van
huisgerookte carpaccio met truffelolie en tête de moine 

& zalmmousse met gemarineerde groenten
❖

Surf en turf 
van speenvarken koteletjes met mosterdsaus 

& tonijnsteak met sojasaus en wasabi
❖

Huisgemaakte tiramisu met Kahlua

Iedere dag 
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 24,95 p.p.

Met droefheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van de heer 

Nathan Wertheim

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wertheim werkte van 1 juni 1966 
tot 1 april 1990 bij de gemeente Zandvoort 

als directeur Publieke Werken. 

Onze gevoelens en medeleven 
gaan uit naar zijn familie.

Niek Meijer, burgemeester 
Henk van Steveninck, griffi er 

Anky Griekspoor-Verdurmen, gemeentesecretaris
medewerkers van gemeente Zandvoort

Hoera
Op 1-7-2016 wordt onze dochter Jazzlyn 1 jaar

Gefeliciteerd kleine lieve schat

Veel      liefs     van mama en papa

Hoera
1-7-2016 wordt Jazzlyn een jaar

Gefeliciteerd lieve kleine meid

Veel        liefs        

van je zusjes Kaylee en Sylvie, 

oma en opa, oom Danny en tante Miranda, 

tante Linda en oom Wim, Sidney, Wesley, Lisanne

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

Namens 
AJUMA 

bedankt dat 
jullie er waren!

AJUMA

CULINAIR ZANDVOORT

HOOG HOOG HOOGLaag Laag
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JUNI/JULI

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur ds. L. Rasser uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl

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

RK Parochie Antonius & Paulus 
10.00 uur pastoor B.J. Putter
www.boazparochies.nl

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

Kerkdiensten - a.s. zondag
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…ben ik niet de enige die wor-
stelt met codes en wachtwoor-
den. Iedereen klaagt erover. 
Onlangs moesten wij digitaal de 
gemeentelijke parkeervergun-
ning verlengen. “Appeltje, eitje!”, 
riep ik naar Hans. Ik begon vrolijk 
maar hoe verder ik op het formu-
lier kwam, hoe sacherijniger ik 
werd. Ten eerste kwam ik niet in 
het programma om vervolgens, 
na een foutief antwoord, er ook 
niet meer uit te kunnen. “Nou 
laat maar hoor, morgen weer een 
dag.” Uiteraard lag de fout bij mij 
want ik was het wachtwoord van 
mijn DigiD vergeten. 

De tweede worsteling met het di-
gitale tijdperk is om via een tan-
code een betaling te verrichten. 
Ook appeltje eitje, toch? Niet als 
de oude lijst met tan-codes door 
mijn overijverige ega is wegge-
gooid. Hij had een nieuwe tan-
lijst ontvangen. En daar kwam 
nog bij dat de tan-code naar het 
telefoonnummer van mijn oude 
mobiel was gestuurd. Dan maar 
een telefoontje naar de hulpdesk 
waar ik met een gezellig muziek-
je in de wacht werd gezet. Na 
een moeizame uitleg wordt mij 
een nieuwe lijst gezonden maar  
mijn rekening wordt wel geblok-
keerd. Fijn, dank u! Hoe moet ik 
nu betalen? Dan maar betalen via 
de pincode. Normaal betalen is 
uit, tegenwoordig betaalt bijna 
iedereen met de pin. Wat is ook 
weer mijn pincode? Ik heb deze 
een poosje niet gebruikt, maar 
die weet ik nog wel. Dus niet! 
Het klamme zweet breekt mij 
bij de kapper uit. Ik heb gewoon 
een complete zonsverduistering 
in mijn hersens: de code blijft 
onvindbaar. Zelfs het ezelbrug-
getje weet ik niet meer. Gelukkig 
ben ik een trouwe klant en kon 
ik de kapper later gewoon cash 
betalen.

Op steeds meer websites moet 
je inloggen. Een gebruikersnaam 
is nog te onthouden. Alleen de 
wachtwoorden worden steeds 
moeilijker en moeten voldoen 
aan een minimaal aantal tekens, 
cijfers, hoofdletters. Wat een ge-
doe. “De smartphone-revolutie 
heeft zich in drie jaar tijd vol-
trokken. We zijn er gewoon inge-
stapt, zonder enig besef van de 
gevolgen. Wat digitalisering be-
treft zijn we een collectief 
puberende maatschappij 
geworden.”  Daar kan ik ’t 
voorlopig mee doen. Terug 
naar toen kan niet meer!
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Marion Versteege-Poelmann en Henny Rückert tonen trots hun onderscheding

Raadsvergadering 
technisch verstoord

Optreden in Caprera

De laatste vergadering van de gemeenteraad voor het 
zomerreces, afgelopen dinsdag, werd vooral aan het 
begin gekenmerkt door een technische storing. De com-
puterapparatuur functioneerde niet naar behoren waar-
door luisteraars via ZFM en via de gemeentelijke website 
thuis niets konden horen. Later werd de verbinding her-
steld, maar toen was een heel groot deel van de agenda 
al afgehandeld.

De Duinroosschool heeft dinsdag de projectweek Kunst en 
Cultuur afgesloten met een spetterend optreden in open-
luchttheater Caprera. Alle groepen deden mee, vanaf groep 
1 tot en met groep 8.

Toch waren twee belangrijke 
zaken alsnog te volgen: het 
Jaarverslag en de Jaarrekening 
2015 en de Voorjaarsnota. Uit 
het Jaarverslag bleek dat de 
gemeente Zandvoort het vorig 
jaar het uitstekend gedaan heeft. 
Toch waren er, ook bij de coalitie-
partijen, enkele op- en aanmer-
kingen. Er is een fors begroot 
bedrag (€ 1.840.000) niet uit-
gegeven, en Kees Mettes (CDA) 
vroeg namens OPZ, D66 en zijn 
eigen partij om drie ton daarvan 
over te hevelen naar het budget 
voor het Sociaal Domein van 
volgend jaar. Wethouder Gert-
Jan Bluijs (Financiën) was wat 
terughoudend. “Er is een groot 
overschot, maar we zijn er nog 
niet”, zei hij, daarmee doelend 
op het inlopen van het tekort. 

Het was voor de kinderen een 
speciale belevenis om in een 
echt theater te mogen optreden. 
Het is een hele klus geweest, 
omdat in anderhalve week een 
musical moest worden ingestu-
deerd, maar het is gelukt. Groep 
3 voerde de musical ‘Hoera, het is 
vakantie’ op, groep 4 de musical 
‘Juf is jarig’ en de groep 1/2 ver-
zorgde de zang voor deze musi-

Een door de coalitie ingediend 
amendement, dat vroeg om 
geld voor de zorg ook echt voor 
de zorg te laten, kreeg alleen de 
stemmen van de VVD tegen. Het 
geamendeerde Jaarverslag en 
de Jaarrekening werden echter 
unaniem aangenomen.

Ook de Voorjaarsnota, met veel 
amendementen en moties die 
later ingetrokken werden, werd 
geamendeerd aanvaard. De raad 
gaat nu met vakantie en zal op 
27 september aan een nieuwe 
cyclus beginnen.

Indien mogelijk zal de Zand-
voort se Courant volgende week 
verslag doen van het eerste, niet 
uitgezonden deel van de verga-
dering. 

cals. De groepen van de boven-
bouw hadden musical ‘Hotel te 
koop’ ingestudeerd. De kinderen 
hebben tijdens de projectweek 
ook nog twee danslessen en een 
drama-les gevolgd. Als verras-
sing mochten de kinderen van 
groep 8 een lied, met dans, ten 
gehore brengen als voorproefje 
op de eindmusical die over twee 
weken plaatsvindt. 

“De vrijwilliger is de kurk waar 
de Nederlandse samenleving 
op drijft”, zegt burgemeester 
Niek Meijer steevast als hij een 
Koninklijke Onderscheiding mag 
opspelden. Marion Versteege-
Poelmann en Henny Rückert 
waren twee super vrijwilligers 
die in april verrast werden met 
een Koninklijke Onderscheiding. 
“Ik was echt helemaal overdon-
derd want ik had dit nooit ver-
wacht”, zegt Marion Versteege-
Poelmann en Henny Rückert 

beaamt dat. 

Kent u ook mensen die jaren-
lang vrijwilligerswerk doen en 
daardoor ook in aanmerking 
zouden kunnen komen voor een 
Koninklijke Onderscheiding? 
Stuur dan een e-mail naar burge-
meester@zandvoort.nl of schrijf 
een brief naar de gemeente 
Zandvoort, postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. Zet duidelijk op de en-
velop: Afdeling Kabinet, en in de 
linker bovenhoek: Ver trouwelijk. 

In Memoriam:
Nathan Wertheim

Kandidaten gezocht 
voor onderscheiding

Afgelopen week is op 89-jarige leeftijd Nathan Wertheim 
overleden. Wertheim is 25 jaar werkzaam geweest bij de 
gemeente Zandvoort als directeur van Publieke Werken. 

Rond koningsdag zijn er weer een aantal Zandvoorters Ko-
ninklijk Onderscheiden voor het vrijwilligerswerk dat ze be-
langeloos voor de samenleving hebben verricht. Zandvoort 
kent er velen want het mag zich gelukkig prijzen met een 
van de hoogste percentages vrijwilligers in Nederland.

Wertheim werd op 24 septem-
ber 1926 in Amsterdam gebo-
ren en studeerde daar Weg- en 
Waterbouw aan de HTS. Ondanks 
de ellende van de Tweede 
Wereldoorlog, zijn vader was 
joods, bleef hij een echte optimist 
in hart en nieren.

Hij ging bij Rijkswaterstaat wer-
ken en omdat de zee hem trok, 
verhuisde hij naar Zandvoort. 
Hier kwam hij in 1965 wonen 
en accepteerde de functie als 

adjunct-directeur van Publieke 
Werken. Zijn achtergrond als af-
gestudeerd Stedenbouwkundige 
kwam daar goed van pas want hij 
was nauw betrokken bij de bouw 
van diverse Zandvoortse wonin-
gen en sportgebouwen, zoals het 
clubhuis van voetbalvereniging 
Zandvoortmeeuwen. Mede door 
hem werden ook de zogenoem-
de ‘Slokkerwoningen’ aan de Van 
Lennepweg gebouwd. Ook was 
hij in 1988 medeverantwoorde-
lijk voor de komst en de bouw 
van de recreatiewoningen met 
het hotel van Gran Dorado, het 
huidige Center Parcs-complex. Hij 
was politiek geïnteresseerd en liet 
zich in 2008 op de kandidatenlijst 
van OPZ plaatsen. Later kwam hij 
als mogelijk wethouder voor zijn 
partij in beeld maar dat ketste af.

Namens de Zandvoortse Courant 
veel sterkte aan de familie met dit 
grote verlies.



Evenementenagenda
❈ JULI ❂  JULI ❁

1 Toeristenmarkt
 Iedere vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur 

op het Gasthuisplein

1 Wapenzangers
 Wapen van Zandvoort, aanvang 20.30 uur

2 Muziekfestival Al Italia
 Raadhuisplein, aanvang 19.30 uur

3 Italia a Zandvoort
 Circuit Park Zandvoort

10 Zomermarkt
 Jaarmarkt in het centrum, 10.00-16.00 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? 

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

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

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

www.shiatsis.nl    
tel. 023-5427858

Conscious touch 
aanraken als meditatie

In juli van €65,00 
voor €45,00

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 

€ 10,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 27: ma. 04 juli t/ zo. 10 juli

Pasta truffel salade ..............................................................................

Met pecannoten, zongedoogde tomaatjes en rucola

Overheerlijke Gehaktballen ..............................................
Vers voor u gebraden

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

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

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

Met pecannoten, zongedoogde tomaatjes en rucola

100 gram € 1,75

4 stuks € 6,00

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: 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.

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
30 juni t/m 06 juli

FINDING DORY (3D/NL) 
ZA/ZO/WO OM 13.30 & 15.30 UUR

INDEPENDENCE DAY: 
RESURGENCE (3D) 
DAGELIJKS OM 19.00 & 21.30 UUR

CINEMA NOSTALGIE:

BROOKLYN
DI OM 13.30 UUR

ICE AGE: COLLISION COURSE (3D/NL)

➔ VANAF 13 JULI

DE GVR (OV/3D) ➔ VANAF 21 JULI

HUISDIERGEHEIMEN (3D/NL) 
➔ VANAF 24 AUG

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

VERWACHT:

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

WIJ ZOEKEN EEN VRIJWILLIGER 

Het Zandvoorts Museum... 
- zet zich in om het erfgoed van Zandvoort te behouden.
- richt zich op de historische en hedendaagse identiteit van Zandvoort.
- biedt wisseltentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, 
 workshops en voorstellingen.

Wilt u ons creatieve en gezellige museumteam 
als vrijwilliger versterken?

U kunt vrijblijvend ons museum binnenlopen of een afspraak maken 
met Hilly Jansen, tel. 06 13427671.

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

BLIJF ER OP HOPEN
   ZOMERPLANTEN
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Opening museumexpositie over Amsterdam Beach door wethouder Gerard Kuipers | Foto: Rob Bossink

Amsterdam Beach, oké, 
maar Zandvoort blijft Zandvoort…

Autodidact Ton van Os exposeert

Door de tentoonstelling Amsterdam Beach, die t/m 21 augustus in het Zandvoorts Museum 
te zien is, worden de banden met de hoofdstad weer wat aangehaald. Maar tijdens de of-
� ciële opening door wethouder Gerard Kuipers werd duidelijk dat de aanwezigen het leuk 
vinden dat er een goede band tussen beide gemeenten is, maar dat Zandvoort nooit een 
deelgemeente van Amsterdam zal worden.

Vanaf 30 juni tot eind juli exposeert autodidact Ton van Os in galerie De Wachtkamer. Hij 
vindt zichzelf geen beeldhouwer en al helemaal geen kunstenaar. “Dat moeten anderen 
maar bepalen”, is hij van mening

Kuipers benadrukte in zijn ope-
ningsspeech het belang van een 
goede samenwerking en dat 
Zandvoort pro� teert van de mar-
ketingstrategie van de hoofdstad 
om toeristen te laten zien dat 
Amsterdam ook een strand heeft. 
Kuipers zei o.a.: “Deze tentoon-
stelling is goed voor Amsterdam 
én Zandvoort. Dat geldt ook voor 
de zandsculpturen-wedstrijd die 
in augustus plaats vindt en als 
thema Amsterdam Beach heeft.”

Ronald Mauer, die als wethouder 
van stadsdeel Nieuw West in het 
Zandvoorts Museum aanwezig 
was, benadrukte dat economi-
sche samenwerking heel goed is 
voor allebei de gemeenten, maar 
dat Amsterdam er geen belang 
bij heeft om Zandvoort er als 
deelgemeente bij te halen. “Laat 
Zandvoort lekker zelfstandig blij-
ven. Het heeft als toeristisch dorp 
de kracht om het alleen te kun-
nen doen”, zei hij. Daar is burge-

meester Niek Meijer, die de ope-
ning ook bijwoonde, het roerend 
mee eens. “Ik zal nooit deelraad-
burgemeester van Amsterdam 
worden. Samenwerking, zoals 
we nu op ambtelijk niveau met 
Haarlem hebben, is nuttig, maar 
zal niet leiden tot inlijving. Dus ik 
blijf gewoon burgemeester van 
Zandvoort!”, aldus Zandvoorts 
eerste burger. Eg Poster, fractie-
voorzitter van OPZ gaf, nippend 
aan een rosé zijn mening: “Ik ben 
zelf Amsterdammer, maar moet 
er toch niet aan denken dat we 
Amsterdam Beach worden.” 
Wethouder Gert-Jan Bluijs laat er 
ook geen misverstand over be-
staan hoe hij de samenwerking 
met Amsterdam ziet: “In de eer-
ste plaats zijn we Zandvoort aan 
Zee. Daarna mogen ze het van 
mij Amsterdam Beach noemen, 
maar alleen uit marketing tech-
nisch oogpunt.”

De tentoonstelling Amsterdam 

Beach laat overigens zien dat 
Amsterdam best een hele mooie 
stad is. Aan de wanden hangen 
kleurrijke schilderijen van Bart 
Wouters met als voornaamste 
onderwerp de Amsterdamse 
School, die dit jaar 100 jaar be-
staat. Verder tref je er typisch 
Amsterdamse dingen aan als 
een draaiorgel van Perlee, een 
Amsterdammertje, een ouder-
wetse lantaarnpaal, compleet 
met � etswiel bovenin, een mo-
del van de Blauwe Tram, die in de 
jaren vijftig tussen Amsterdam 
en Zandvoort reed, alsmede een 
peeskamertje met een dame van 
plezier, rode lampjes en een pakje 
condooms.

Zo werd de opening van Am-
sterdam Beach een gezellig ver-
broederingsfeest tussen Zand-
voorters en Amster dam mers. Ze 
kunnen goed met elkaar opschie-
ten, zo bleek, maar: Zand voort 
blijft Zandvoort.

“Ik vind het leuk om een stuk 
steen te bewerken. De natuur-
lijke vormen te combineren met 

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)

‘Happy Half Year’ 
De bekende radio-Dj Giel 
Beelen maakt aanstaande 
vrijdag zijn uitzending live 
vanaf het Zandvoortse strand. 
De 3FM-dj viert dat 2016 er 
dan precies voor de helft 
opzit. Zijn ‘Happy Half Year’-
radioprogramma is tevens de 
laatste show voor zijn zomer-
vakantie. Vanaf maandag 4 juli 
vervangt Domien Verschuuren 
drie weken de ochtendshow op 
3FM. Luisteraars worden uitge-
nodigd om het ‘Happy Half Year’ 
samen met Beelen te vieren 
bij de Haven van Zandvoort. 
“Misschien kan jij wat bijdra-
gen? Heb je halve olie-
bollen of half vuurwerk? 
Wat je maar wilt, ik re-
gel de muziek en een 
hoop gekkigheid”, aldus 
Beelen op zijn web-
site. Aanmelden kan via 
http://giel.vara.nl.

€ 2.100 voor 
stichting Dierenlot
Twee weken gelden hield 
de leerlingenraad van de 
Nicolaasschool een prestatie-
run op het kunstgrasveld van 
ZHC ten bate van de stichting 
Dierenlot. Deze stichting exploi-
teert een aantal dierenambu-
lances. Afgelopen vrijdag werd 
het totaalbedrag aan Michaël 
Vrijdag van Dierenlot in de 
school aan de Jac. P. Thijsseweg 
overhandigd. Vrijdag was ver-
baasd over het bedrag dat de 
stichting bijgeschreven kreeg. 
Maar liefst € 2.100 werd door 
middel van een zelfgeprodu-
ceerde cheque door de leerlin-
genraad aan hem overhandigd. 

Taizé-dienst 
In de Zandvoortse Protestantse 

Kerk (Kerkplein) is 1 juli een 
Taizé-dienst. Deze begint om 
19.30 uur en het inzingen om 
19.00 uur. Entree gratis. De 
dienst bestaat uit het zingen 
van Taizé-liederen, bidden en 
stilte. Het thema is 'Open staan 
voor God…?' De dienst duurt 
ongeveer een half uur. Daarna 
is er ko�  e en thee en is de mo-
gelijkheid nog even met elkaar 
na te praten. De organisatie is 
in handen van de Werkgroep 
Taizé van de Lokale Raad van 
Kerken.

Nieuwe � etsroutes 
bij Fiets4daagse

Vrijdag eindigde de 14e Zand-
voortse Fiets4daagse. Zestig 
deelnemers konden vier da-
gen lang langs nieuwe routes 
hun prestatietocht volbrengen. 
De organisatie meldde dat er 
geen rare dingen gebeurd zijn 
onderweg en dat iedereen de 
vierdaagse volbracht heeft. De 
� ets die traditiegetrouw in sa-
menwerking tussen Versteege 
Wielersport en de stichting 
Zandvoortse4daagse ter be-
schikking wordt gesteld, is dit 
jaar gewonnen door Heleen 
Stuy De Zwem4daagse staat 
niet meer op de planning van 
de stichting. Een teruglopend 
aantal deelnemers en aanmer-
kelijk gestegen kosten hebben 
de organisatie doen besluiten 
om de stekker eruit te trekken.

scherpe geometrische lijnen”, 
zegt de voormalige � nancieel di-
recteur van een grote haarspel-
denfabrikant in Nieuw-Vennep. 
Hij werd aan het einde van zijn 
werkbare leven gegrepen door 
het ‘speksteen-virus’. Inmiddels is 
hij circa 8 jaar bezig met stenen, 
met name speksteen en albast.

“Soms is het een gevecht met de 
steen, dan lukt het gewoonweg 
niet. Dan moet ik hem wegleg-
gen en later opnieuw proberen’, 
vertelt Van Os bijna verontschul-

digend. Vooral het polijsten, het 
glad maken met steeds fijner 
schuurpapier, verschaft hem veel 
genot. Van Os: “De prachtige kleu-
ren van zo een steen worden dan 
steeds meer zichtbaar. Ik hoop 
dat anderen er evenveel plezier 
aan beleven als ik aan het maken.”

De abstracte beelden van Ton 
van Os zijn te zien in Galerie de 
Wachtkamer op de eerste etage 
van Jupiter Plaza. De galerie is 
op vrijdag, zaterdag en zondag 
geopend. De entree is gratis.

Ton van Os

Gallery de Wachtkamer
In winkelgalerij ‘Jupiter Plaza’, 

Haltestraat 2 | Zandvoort

Openingstijden:
Vrijdag, zaterdag en zondag 12.00 - 16.00 uur

Ton van Os en Lonneke Beukenholdt 
zijn in juli onze gastexposanten

19 exposanten BKZ, tevens regelmatig gast exposanten
Maandelijks wisselt de collectie

Vereniging van Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort en omstreken Sinds 1998
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Een initiatief van Zorgbalans

Wanneer u op vakantie gaat, valt er veel te 
plannen. Wie geeft de planten water, wie past op 
de hond? Maar ook: wie zorgt dat uw slechtziende 
moeder elke dag warm eet? Wie houdt een oogje 
in het zeil bij uw hulpbehoevende buurman?

Hotel Thuis, een product van ledenservice 
Servicepaspoort, regelt een week lang de schone 
was, boodschappen en de warme maaltijd. 
Betrouwbare leveranciers en één aanspreekpunt.

Vraag meer informatie aan of regel het vandaag nog. 
Kijk snel op www.servicepaspoort.nl/hotel-thuis of 
bel 023 - 89 18 440.

Hotel Thuis, 
vakantie voor 
iedereen

{                    }‘Op vakantie? Laat thuisblijvers 
met minder zorgen achter’

Muziekfestival
 ZANDVOORT

DEELNEMENDE HORECABEDRIJVEN: Drink en spijslokaal LAUREL & HARDY, HET PLEIN fastfood, Grand café & restaurant NEUF, Café KOPER, 
Grand café hotel XL, Café Fier, Een bakkie en een babbel bij RABBEL, Café ANDERS, YANKS saloon, Brasserie ZIN, WILLIAMS pub & sportsbar, Disco-
theek CHIN CHIN. De muziekfestivals staan onder auspiciën van en georganiseerd door Zandvoort Evenementen Platform (ZEP).   Muziekfestival Zandvoort 2016 ©

ZANDVOORTZANDVOORTZANDVOORTZANDVOORTZANDVOORTZANDVOORTZANDVOORTZANDVOORTZANDVOORT

Gratis Toegang
tot alle Muziekfestivals

 NOT Band: ‘IJzersterk en roestvrij 
   repertoire van Oldies but... Goodies!’

Italia a Zandvoort Live Music Raadhuisplein
Zaterdag 2 juli - 19:30 uur!

Eerst volgende festivals:

Tropicana Festival op 16 juli - Jazz Behind the Beach op 6 aug!

Alle info: Like onze Facebookpagina en kijk op: www.meventweb.wordpress.com

3 juli: Italiaans racegeweld op Circuit Park Zandvoort!

 www.cpz.nl

Ruud Jansen Band XL
       ‘Fenominaal Muzikaal!’

Gemeente Zandvoort

Voor een nieuwe toekomst voor de watertoren en het naastgele-
gen plein hebben De Biase Architecten, Springtij Architecten en AG 
Architecten een ontwerpvisie ingediend bij de gemeente. 

Omdat het project beeldbepalend is voor de hele gemeente, hoort het 
gemeentebestuur graag de mening van de inwoners van Zandvoort 
en Bentveld. Eerder organiseerde de gemeente daarom drie inloop-
avonden voor belangengroepen, omwonenden en alle inwoners van 
Zandvoort en Bentveld. 

Bent u niet in de gelegenheid geweest om op de drie inloopavon-
den uw voorkeur door te geven, dan kunt u dit alsnog digitaal doen. 
Meedoen kan tot en met 10 juli. Ga naar www.zandvoort.nl/projecten/
watertorenplein en geef uw mening vandaag nog!

Heeft u niet de beschikking over een computer, of vindt u het invullen 
van de online peiling lastig? Neemt u dan contact op met Erica van 
Helten van de gemeente Zandvoort via telefoonnummer:  023-5740100.

Watertorenplein: 
Wat heeft uw voorkeur?  

Voel je � tter, slanker en energieker!!
Heb je nog nooit aan yoga gedaan of wordt het tijd dat je 
het weer oppakt??!! En ben je nog niet bekend met onze 

mooie (hot) yogastudio in Zandvoort?

Neem dan nu een introductiemaand
 voor slechts 50 euro!*

Volg een maand lang, onbeperkt, diverse yoga lessen 
in een verwarmde en niet-verwarmde ruimte! 

Voel en ervaar wat yoga voor jou kan betekenen! 
Er zijn ook diverse yogalessen voor nek-, schouder- en rugklachten!

Laad jezelf weer helemaal op tijdens de yogales!
* vraag naar de voorwaarde

ZOMER AANBIEDING!!!

Daandasana Yoga 
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) 

Tel. 06 39890489
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Het team van FysioFit Zandvoort is uitgebreid met Eelco Zwart (l.)

Het terras van restaurant Contigo

De 'buitenkeuken' van Laurel & Hardy

Drukbezochte haringparty bij strandclub Aanzee

Hernieuwde kennismaking met Elco Zwart

Restaurant Contigo maakt
het Kerkplein compleet

Laurel & Hardy ging culinair

Haringhappen met Wapen 
Koor bij Strandclub Aan Zee

FysioFit Zandvoort en Elco Zwart van Fysiotherapie Els-
wout gaan samenwerken. Door deze samenwerking 
kunnen Zandvoorters kennismaken met Echografie en 
Shockwave in hun eigen woonplaats en hoeven daarvoor 
dan niet meer naar Haarlem of nog verder weg! Het is 
voor Zandvoortse fysio-cliënten een hernieuwde kennis-
making met Elco Zwart, die jarenlang in onze woonplaats 
als fysiotherapeut gevestigd is geweest.

Met de opening van Italiaans restaurant Contigo is het 
Kerkplein weer compleet. De kale plek op het plein is ver-
bouwd tot een prachtig ingericht eetpaleis met een mooi 
terras. Vorige week woensdag werden de eerste gasten 
ontvangen en mocht wethouder Gerard Kuipers het res-
taurant, met een Italiaanse keuken en “een knipoog naar 
Argentinië”, openen.

Zondagavond had Ron Brouwer van Laurel & Hardy in de 
Haltestraat zijn vrijwilligers weer eens opgetrommeld om 
samen een culinair feestje te bouwen. Ze voldeden maar 
wat graag aan zijn verzoek, wetende dat er altijd mooie 
gerechten op tafel komen. Pulled Porc, Bavette steak, luxe 
mini hamburgers en gebakken scholletjes en scharretjes 
pronkten op de menukaart.

De Hollandse Nieuwe ging er in als koek tijdens de ha-
ringparty bij Strandclub Aan Zee. De haring was verzorgd 
door Boudewijns Visservice. Alle happers waren het er 
over eens: “Wat is ie lekker!”

Elco Zwart heeft zich in de tus
sentijd gespecialiseerd in de 
Echografie en behandelingen met 
Shockwave, twee specialismen 
die nauw met elkaar verbonden 
zijn; ze hebben namelijk beiden 
te maken met geluidsgolven. 
Echografie wordt gebruikt om 
een zeer nauwkeurige diagnose te 
kunnen stellen en Shockwave om 
tot op de millimeter exact de pijn
lijke plek te kunnen behandelen.

Diagnose stellen
“Het is voor Zandvoort een bijzon
der belangrijke samenwerking, 

Brouwer komt ieder jaar weer met 
heerlijke verrassingen op de prop
pen. Pulled Porc en Bavette steak 
zijn hot in de culinaire wereld van 
het ogenblik en Zandvoort zou 
Zandvoort niet zijn als er geen 
gebakken schar of schol aange

Marcel Mersie, sinds twee jaar 
de uitbater van strandpavil
joen 12, stond er tevreden bij 
te glunderen, terwijl hij de zo
veelste korenwijn inschonk die 
gretig aftrek vond naast de ha
ring. Boudewijn had zo’n twee
honderd haringen geleverd, 
die na een paar uur allemaal 
op waren. 

De haringparty was mede een 
succes door een sfeervol optre
den van de Wapen Zangers  van 
Zandvoort. Dit was het eerste 
optreden buiten de deur onder 

want onze cliënten hoeven nu 
niet meer buiten het dorp voor 
het stellen van diagnose of be
handeling. Dat kunnen wij nu hier 
in onze praktijkruimte aanbieden. 
Elco Zwart kan hier in Zandvoort 
een exacte diagnose stellen en 
die, indien nodig, met de eigen 
huisarts communiceren. De lijnen 
zijn dus korter en het scheelt in ie
der geval veel tijd voor de patiënt”, 
zegt Frits van Loenen Martinet van 
FysioFit Zandvoort enthousiast.

Echo en Shockwave
Elco Zwart vertelt: “Met Shock

boden zou worden. De gasten 
van Laurel & Hardy konden voor 
weinig ‘Ollie’s’, de betaaleenheid 
van zondag, zich aan dit alles te
goed doen. Er werd dan ook goed 
gebruik van gemaakt. En …. Tot 
ieders genoegdoening.

de nieuwe naam. Het publiek 
genoot van de zeemansliede
ren, die helemaal waren afge
stemd op de haringparty.

“Dit is de eerste keer dat ik dit 
organiseer. We hadden ontzet
tende mazzel met het weer. Het 
was droog waardoor het hele 
feest zich buiten op het terras 
kon afspelen.  Wat ik nu al kan 
zeggen is dat ik het volgend 
jaar weer doe. Ik heb de Wapen 
Zangers alvast uitgenodigd om 
weer te komen zingen”, zei een 
tevreden Mersie na afloop.

wave kan ik bijvoorbeeld een 
verkalking in een pees van het 
schoudergewricht of een hiel
spoor behandelen. Op de ‘ou
derwetse’ manier zal er weinig of 
geen resultaat zijn. Ik kan nu, na 
een gedegen onderzoek, de pijn
lijke plek met Echografie heel dui
delijk in beeld brengen en een di
agnose stellen om vervolgens met 
Shockwave een efficiënte behan
deling te geven. Die echo maak ik 
op precies dezelfde manier als de 
gynaecoloog die bij een zwangere 
vrouw de nog ongeboren vrucht 
onderzoekt. Die echo wordt ook 
door middel van geluidsgolven 
gemaakt.”

Terug van weggeweest
De fysiotherapeuten van FysioFit 
Zandvoort zijn maar wat en
thousiast over de samenwerking 
met Elco Zwart. Zij zien het als 
een grote vooruitgang voor de 
Zandvoorters die met klachten 
lopen en die voor diagnose en 
behandeling buiten Zandvoort 
zouden moeten gaan. Maar ook 
Elco Zwart is blij met de overeen
komst. Elco Zwart is terug van 
weggeweest!

FysioFit Zandvoort is gevestigd 
aan de Burgemeester Nawijnlaan 
4 en is te bereiken via tel. 023
5713333. Fysiotherapie Elswout 
kunt u telefonisch bereiken op 
nummer 0235445546. Meer 
informatie over Echografie en 
Shockwave vindt u op www.fysi
oelswout.nl.

Het is een lang gekoesterde 
wens van het Zandvoortse ge
meentebestuur om het pand van 
de voormalige Scandals eindelijk 
eens wat meer cachet aan het 
Kerkplein te laten geven. Sabrina 
Basseluer, Ahmed Gaffer en Kris 
Ferwerda pakten de handschoen 
op en togen aan het werk. In eer
ste instantie werd de opening 
rond half mei verwacht, maar 
die planning bleek niet haalbaar. 
Er moest dermate veel in het al 
lange tijd leegstaande pand ge
beuren dat een nieuwe streef
datum gehanteerd werd. Vorige 
week woensdag was het offici
ele moment daar en werden, 
na een weekend ‘proefdraaien’, 
alle geïnteresseerden hartelijk 
ontvangen. Wethouder Kuipers 
stak zijn oprechte verbazing 
niet onder stoelen of banken en 
wenste de exploitanten een goe
de toekomst. Het Zandvoortse 
Kerkplein is weer een pareltje 
rijker.
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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.

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden

Daniel Hechter
Van Bommel
Björn Borg

Bugatti
Gaastra
Replay

Aqa
Mjus

Gabor
Sixty

CaShott
Tamaris

SALE
Specialist voor al uw bloemwerken.

ZOMERS 
GENIETEN 

VAN ONZE BLOEMEN!!
Ook per stuk

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

BBQ 
Aan Zee!
(Zelf) barbecueën, v.a. €17,50 

Vraag naar de mogelijkheden! 

Info: www.aanzee12.nl

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Weekspecial:
Varkenshaasmedaillons 

gegratineerd met Fetakaas
geserveerd met dagverse groenten, aardappeltjes 

uit de oven en een sjalottenjus
voor € 12,95

Tel: 023 - 571 75 80
(Vanaf don. 30 Juni t/m woe. 6 Juli)

Echografi e (musculoskeletaal): is een beeldvormende 
techniek waarbij o.a. spieren, pezen en botten zicht-
baar gemaakt kunnen worden zodat de exacte locatie 
van een blessure of aandoening gevonden kan worden. 

FysioFit Zandvoort en Elco Zwart introduceren samen de combinatie echografi e en 
shockwave in Zandvoort om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het zorgpak-
ket fysiotherapie.

Voor meer inlichtingen omtrent echografi e en/of shockwave, zie het artikel elders in deze 
krant of neem contact op met Elco Zwart van Fysiotherapie Elswout (023-5445546). U kunt 
ook uw eigen huisarts of behandelend therapeut vragen om informatie omtrent echogra-
fi e en/of shockwave. 

Shockwave: is een nieuwe techniek waarbij met 
hoge energetische geluidsgolven blessures behan-
deld worden. Bijvoorbeeld hielspoor, achillespees-
ontsteking of tenniselleboog.  

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

VRIJDAG 8 JULI - AANVANG 10.00 UUR

17e (KL)AB v/d MOOLEN GOLFTOURNOOI
(18 HOLES stableford op golfclub wilnis)

GVB verplicht 

Prijsuitreiking + koud buffet/BBQ is om ca. 17.30 uur 
aan De Overkant, Louis Davids Carré 1.

Inschrijfgeld € 70 p.p. (incl. greenfee, BBQ of buffet 
en 2 consumpties aan De Overkant

Inschrijven: 
D.m.v. overmaking op rek.nr. NL41ABNA 0562411836  

T.N.V. A J v/d Moolen 
Met vermelding van uw naam en HCP of GVB. 
De betalingen moeten voor 4 juli binnen zijn.

Tel. 06-37570064
Email: abvdmoolen@ziggo.nl

Als u gebruik wilt maken van een handycart, neem dan zo snel
 mogelijk contact op. Als u in het bezit bent van een email adres, 

dit graag even mailen dan kan ik je in mijn bestand plaatsen.

P.S. wilt u nog prijzen beschikbaar stellen 
dan houd ik mij van harte aanbevolen. 

Gr. Ab v/d moolen

OOK UW 
ADVERTENTIE 

IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Heel Hollands zomerweer

Weerbericht

Big Band Cardi�  University

Van Mechelen met de drie zangeressen | Foto: Wim Mendel

Studenten big band op Raadhuisplein

The American Songbook bij ‘Jazz en meer’

Beste lunch Strandbridge drive

Toevallige passanten op het Raadhuisplein werden zaterdag verrast met een concert 
van studenten van de Cardi�  University uit Wales. De big band, die in het kader van stu-
dentenuitwisseling naar Zandvoort was gekomen, oogstte veel succes met hun prima 
big band-geluid. Het optreden zorgde ervoor dat velen die langskwamen stil beleven 
staan om ervan te genieten.

Zondag was Clous van Mechelen in café het Juttertje in 
strandpaviljoen Thalassa te gast tijdens een nieuwe edi-
tie van ‘Jazz en meer’. Onder de titel ‘Clous van Mechelen 
invites’ had de saxofonist drie zangeressen uitgenodigd: 
Hanneke Verkerk, Ellen Volkers en Machteld Cambridge. 

Voor de strandbridgedrive op 4 juni moesten aardig wat 
mensen worden teleurgesteld, want al in april was het 
maximale aantal deelnemers, 256 paren, bereikt. De win-
naars werden de dames Anneke de Jong en Tineke van 
Heck met een voortre� elijke score van ruim 70%.

Het was drummer Menno Vee-
nen daal die deze drie prachtige 
zangeressen bij elkaar had ge-
bracht. De dames zongen over 
het algemeen uit The American 

Songbook en dat was een goe-
de zet. Het werd door de vele 
gasten zeer gewaardeerd en 
zij hebben dan ook volop ge-
noten.

Ook dit jaar waren de deelnemers, 
die ieder op 8 van de 16 verschil-
lende locaties steeds 4 spellen 
speelden, zeer tevreden. Niet 

OVZ-voorzitter Peter Tromp 
had via de impresario het ver-
zoek gekregen om de band te 
faciliteren. Het enige wat hij 
nodig had waren 20 stoelen en 
stroom, wat door restaurant Da 
Andrea werd geleverd. Tromp 

Mooi was te zien dat de dames, 
die elkaar nog niet over dit op-
treden gesproken hadden, een 
half uurtje voor het optreden 
een repertoire samenstelden dat 
bol stond van variatie en waar de 
muzikanten enthousiast op rea-
geerden. En dat is dan meteen 
het onderscheid van met name 
jazz met veel andere muziek-
soorten. De veelal conservato-
rium opgeleide jazzmuzikanten 
spelen gewoon alles onder het 
motto: ‘U vraagt, wij spelen’. 

Het was een prachtige middag 
met een evenzo prachtige � nale 
onder leiding van de ‘meester’ 
Clous van Mechelen die niet 
alleen de zangeressen op zijn 
eigen humoristische wijze re-
gisseerde, maar ook zijn mede-
muzikanten Nick van den Bos 
(piano), Harm van Sleen (contra-
bas) en Menno Veenendaal op 
zijn drums. Een optreden voor 
herhaling vatbaar!

alleen door de prima organisa-
tie, maar ook door het prachtige 
weer. De ontvangst en de prijsuit-
reiking was in het strandpaviljoen 

Max 17o 18o 17o 17o

Min 15o 14o 14o 13o

Zon 40% 35% 75% 70%

Neerslag 95% 65% 55% 80%

Wind zw. 4-5 zw. 4-5 zw. 4  zw. 4

Een jaar terug was het totaal ander weer dan op dit mo-
ment en maakten we ons op voor een hittegolf. Op 2 juli 
2015 piekten de maxima tot maar liefst 38 graden in 
Maastricht (Zandvoort had 32 graden). Dit jaar moeten 
we het zowat met de helft van deze temperaturen doen 
en is het tevens nog wisselvallig. 

Aan deze periodieke wisselval-
ligheid komt nauwelijks een 
einde de komende periode. Het 
luchtdrukpatroon is klassiek 
zomers te noemen en uiter-
aard typisch Nederlands daar-
bij. Een honkvast Azorenhoog, 
in combinatie met lagedrukge-
bieden bij Schotland, bepaalt 
het weer.

Voortdurend dijen die lage-
drukgebieden uit tot over het 
Noordzeegebied en hiermee 
verbonden komen storin-
gen van tijd tot tijd richting 
Nederland en bezorgen ons 
een periode met gestage re-
gen. De wind zit vanzelfspre-
kend in de zuidwesthoek en 
vanuit die richting wordt het 
natuurlijk nooit warm.

Overdag wordt het veelal 18 
graden terwijl de nachten niet 
bepaald koud zijn met zo’n 
14 graden gemiddeld in de 
omgeving van Zandvoort en 
Bentveld. Het zeewater is bijna 
17 graden trouwens. Tussen 
donderdag en zondag kan het 
weer enige tijd regenen en is 
het betrekkelijk somber bui-
tenshuis uiteraard. Tussendoor 
zijn er ook � inke opklaringen 
te verwachten dus zon zien we 
ook! 

Na zondag nemen de regenkan-
sen wat af zonder dat het formi-
dabel weer wordt. We schakelen 
dan over naar een redelijk weer-
beeld met niet al te veel wind, af 
en toe zon een eigenlijk prima 
dagtemperaturen.

Het huidige weerpatroon duurt 
meestal ‘n week of twee, maar er 
zijn zomers waarin dit wel acht 
weken duurde! Zo’n zomer was 
bijvoorbeeld die van 1993, of 
veel eerder nog in het beruchte 
jaar 1980. Toen was het ook nog 
zo’n 2 graden kouder dan in het 
huidige ‘nieuwe klimaat’.

Een duidelijke weersverbete-
ring zouden we kunnen krij-
gen als de uitlopers van het 
Azorenhoog zich meer zouden 
richten op West-Frankrijk en 
onze contreien. Dat is door-
gaans de start van stabiel weer. 
De weermodellen voor de mid-
dellange termijn laten de eerste 
tien dagen nog geen verande-
ring zien. Toch denk ik dat we 
vanaf week 1 van juli aanzienlijk 
beter weer mogen verwachten 
in de Benelux.

Meer weerinfo is er via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167

beloofde nog een tweetal op-
tredens van andere bands van 
Britse universiteiten. Op dins-
dag 12 juli zal van 17.00 tot 18.00 
uur de band van The Amery Hill 
School Band met 40 meisjes en 
jongens uit Alton (Hampshire), 

op het Raadhuisplein optreden. 
Op donderdag 16 juli de band 
van het Okehampton Music 
Ensemble uit Zuid Engeland. Dit 
optreden staat gepland vanaf 
15.00 uur en duurt ongeveer 
een uur.

Meijer aan Zee, die volgens de 
deelnemers ook de beste lunch 
had verzorgd. PlaZand, dat 4 jaar 
in successie als winnaar van de 
beste lunch uit de bus was geko-
men, werd dit keer nipt voorbij 
gestreefd door de ‘buurman’. Voor 
deze prestatie kregen zij uit han-
den van de wedstrijdleider Kees 
Blaas een aandenken. Kees Meijer 
sprak hierbij van een ‘super dag’.



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
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Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.
Tevens reparatie 

straatwerk.
023-5353591 of

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

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

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

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

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304

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

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee of 

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

Voor een pedicure
behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 

en die gespecialiseerd
is in het verwijderen 

van pijnlijke likdoorns, 
eeltpitten en/of 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
....................................................

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

Schilder- en 
aannemersbedrijf
Voor alle bouw- 

en renovatie in en 
rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

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

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.

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

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

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

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

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

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

 

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

Amanda: 
tel. 5718612

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

Bedankt! 
Anonieme vinder 

van mijn tas,
 ontzettend bedankt 

dat u deze bij de 
politie heeft afgegeven. 
Er bestaan dus toch ook 

nog eerlijke mensen!
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, 

alle onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

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

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 

Zandkorrels

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

Garages te huur 
met elektra. 
Vanaf € 130,-. 

Diverse locaties 
in Zandvoort. 

Tel. 06-28640654

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
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www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Nu: 
all-in € 19,95!!! 

Aanbieding: 
Airco service

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

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…



Innovatiefonds Zandvoort aan Zee
Van ondernemers  Voor ondernemers  Door ondernemers
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Een Innovatiefonds is een ‘pot met geld’ waar vrijwel 
alle ondernemers aan bijdragen. Met dit bedrag kunnen 

extra investeringen gedaan worden die ondernemen 
in Zandvoort ten goede komen. Het gaat om nieuwe, 

aanvullende initiatieven van, voor en door ondernemers.  

PRAAT MEE
Het Innovatiefonds is voor alle ondernemers. 

Daarom is iedere ondernemer welkom om mee 
te praten. De eerstvolgende vergadering 

van het Kernteam over het Innovatiefonds is 
op woensdag 31 augustus om 09.30 uur. 

Daarna vergadert het Kernteam iedere 2e woensdag 
van de maand. Altijd om 09.30 uur in het raadhuis.  

Wees welkom en praat mee! 

De initiatiefnemers van het Innovatiefonds:
I Fong Ernst-Chi, Stichting Marketing Zandvoort
Bram Boon, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP 
John Cornelisse, Strandpachtersvereniging (Seizoensgebonden) 
Robert Hartog, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort
Ron Brouwer, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP 
Gillis Kok, Zandvoortse Courant 
Peter Tromp, Ondernemers Vereniging Zandvoort
Ben Zonneveld, Bewoner
Lana Lemmens, Directeur VVV Zandvoort
Ingrid Muller, ZZP’er 
Ivo Lemmens, Ondernemer 
René van der Moot, Vastgoedondernemer Zandvoort 

TOT NU
In juni zijn 2 bijeenkomsten gehouden waar het 
initiatief is gepresenteerd en waar ondernemers 

konden reageren, meedenken en aanvullen. 
Op dit moment zijn de volgende ideeën voorgesteld:

•  Alle ondernemers met reclame-uiting betalen mee
•  Jaarlijkse bijdrage, geïnd via een reclamebelasting   
•  Al het geld komt meteen terug bij de ondernemers 

•  Een door ondernemers gekozen bestuur gaat 
de pot beheren

STRAKS
Het Innovatiefonds is 1 van de wensen van 

ondernemers die staan in het Convenant Pop Up, 
Retail & Horeca, dat vorig jaar door alle 

ondernemersverenigingen is ondertekend. 

Het Kernteam, dat zich bezig houdt met de 
uitvoering van het convenant, onderzoekt 

momenteel wat de beste optie is om het Innovatiefonds 
zo goed mogelijk te besturen en te beheren. 

Door het oprichten van een stichting of een vereniging. 

KOSTEN?
Tarief A: € 200 per jaar 

Ondernemers in centrum en strand

Tarief B: € 100 per jaar 
Ondernemers in de andere delen van Zandvoort

GEMEENTE
We vragen de gemeente om de pot met 

ondernemersgeld jaarlijks substantieel aan te vullen.
 De zeggenschap over de besteding blijft echter bij 

de ondernemers liggen. De gemeenteraad zal moeten 
beslissen of het Innovatiefonds zo wordt ingevoerd. 

 
U I T N O D I G I N G 

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

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

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

Theo Miedema, Strandpachtersvereniging (Jaarrond)
Michael Alberts, Ondernemers Belangen Zandvoort 
Peter van Delft, Stichting Marketing Zandvoort
Theo van der Laan, Vastgoedvereniging Zandvoort 
Peter Bluijs, Ondernemers Vereniging Zandvoort
Femke Sieperda, Ondernemer
Linda Clewits, Hotelier 
Pascal Spijkerman, Kwartiermaker 
Peter van den Bosch, Adviseur 

CONTACT
Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Tips?  

Stuur een mail naar: innovaties@zandvoort.nl
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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

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?  
Bel 023 - 8 918 918   www.zorgbalans.nl

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.

Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat nodig is. Bijvoorbeeld 
met verpleegkundige zorg thuis, revalidatie, 
huishoudelijke ondersteuning, een woon-
vorm met zorg of begeleiding bij dementie.

Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg 
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Amie, de vertrouwde zorgaanbieder in de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal. 
Informatie: zorgbemiddeling@amie.nl • Tel. 023 - 574 16 37

Ontmoetingscentrum Het Juttershuis, iets voor u?
In Het Juttershuis ontmoet u dorpsgenoten en ontvangt u begeleiding 
in het omgaan met geheugenproblemen. Gezelligheid staat voorop en 
u kunt deelnemen aan creatieve, culinaire en bewegingsactiviteiten.

Ontmoetingscentrum Het Juttershuis, Huis in het Kostverloren, 
Burgemeester Nawijnlaan 100, Zandvoort

Meneer Nales gaat drie dagen per week naar 
Ontmoetingscentrum Het Juttershuis in 
Zandvoort. Hij heeft het daar erg naar zijn zin en 
ook voor mevrouw Nales is het een uitkomst.

(Advertentie)

Geachte (oudere) inwoners van Zandvoort,
 
In verband met het onderzoek van de gemeente naar de voorkeur van de inwoners 
van Zandvoort mbt het te kiezen bouwplan voor het Watertorenplein, het volgende:
 
Het bouwplan van De Biase Architecten voorziet geheel in appartementen voor 
ouderen met uitgebreide zorgmogelijkheden, waar men desgewenst gebruik van 
kan maken, zoals huisartsen-, verpleegsterspost, fysiopraktijk, inclusief lichamelijke 
trainingsfaciliteiten, gemeenschappelijke ruimte, kapper, pedicure etc. en een grote 
openbare daktuin op het zuiden boven de garage.
 
De indieners van de twee andere bouwplannen hebben vervolgens ook ouderen-
huisvesting opgenomen maar bij lange na niet de complete en uitgebreide zorg-
voorzieningen die het bouwplan De Biase Architecten wel heeft.
 
Bovendien houdt het Bouwplan van De Biase Architecten zich keurig aan het Be-
stemmingsplan zodat er op korte termijn gebouwd kan worden en er geen langduri-
ge juridische kwesties ontstaan.
 
Als oprichter van de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) met in gedachte onze uitgangs-
punten, doe ik een dringend beroep op uw steun om dit Bouwplan De Biase Archi-
tecten te ondersteunen. Deze week staat een mogelijkheid om uw steun te geven via 
een gemeentelijke advertentie in de Zandvoortse Courant.
 
Ook omdat vanuit den Haag (VVD en PvdA) aantallen verpleeg- en bejaardenhuizen 
worden afgebroken (terwijl de babyboom van net na de oorlog eraan komt) zijn ini-
tiatieven zoals deze een meer dan welkome mogelijkheid om langer zelfstandig te 
kunnen blijven wonen voor de ouder wordende mens.
 
Wellicht kunt u helpen door uw vrienden, kennissen, buren etc. te vragen ook te rea-
geren op de advertentie van de gemeente om het plan van De Biase Architecten een 
kans te geven. Zegt het voort, zegt het voort!
  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
 
Met vriendelijke groet,

Bob de Vries
Ouderen Partij Zandvoort

Enkele uitgangspunten uit ons (OPZ) verkiezingsprogramma:

Wonen:
- Zorg voor voldoende levensloopbestendige woningen voor ouderen, 
 met een evenwichtige verdeling over de gehele gemeente Zandvoort
- Het recht van iedereen met meer zorgbehoefte op woonruimte in de eigen omgeving
- Aangepaste moderne woonzorgcentra, op goede locatie, voor senioren met 
 een AWBZ indicatie
- OPZ wil bevorderen dat ouderen, ook bij verminderde fysieke mogelijkheden, 
 zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
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OP DE ZANDVOORTSE WEEKMARKT...

Elke woensdag van 10.00 tot ±16.00 uur op de Grote Krocht

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!!!

5 CROUSSANTS VOOR 3 EURO!!!

6 VERS GEBAKKEN BROODJES  
VOOR 1,50!!!

18 BOLLEN WIT OF BRUIN 
VOOR 3,30!!!

Alles vers gebakken

Vishandel Jacob Dirk

WARME GEBAKKEN KIBBELING
FAMILIEZAK KIBBELING 500 gram € 7,00

FAMILIEZAK KIBBELING XL 850 gram € 11,50
Saus naar keuze gratis

WARME GEBAKKEN LEKKERBEKKEN
Klein 

€ 1,75 per stuk 4 voor 
€ 6,00

Middel 
€ 2,25 per stuk 3voor 

€ 6,00
Groot  

€ 2,75 per stuk 2 voor 
€ 5,00

XL 
€ 4,00 per stuk 2 voor 

€ 7,50

UIT EIGEN ROKERIJ
Super mooie makrelen vanaf 

€ 2,00
Heerlijke makreelfi lets naturel/peper/tuinkruiden.
Schoongemaakte makreel 

€ 2,50 per 100 gram.

SUPER KABELJAUWFILET.
Staartstukken € 16,00 per kilo.
Haasstukken € 20,00 per kilo.

Deze fi let kan voor u gebakken worden.

ZALM
Zalmfi let staartstukken 

€

 18,50 per kilo
Zalm Tournedos 

€

 20,00 per kilo

SLIPTONG

Ruim assortiment sliptong
Vers en mooi dik

 
GAMBA,S

Verse gamba,s gekookte gamba,s gepelde rauwe gamba’s. 
€ 

20,00 per kilo.
 

STOOFAAL/BAKAAL.
Voor de fi jnproevers onder u hebben wij heerlijke aal bij ons. 
Als u niet achter het net wil vissen van deze lekkernij bestel 
tijdig telefonisch. 0615086654  DE PALINGLIJN DAG EN 

NACHT BEREIKBAAR.
 

Deze advertentie is geldig de gehele maand juli

GRAAG TOT ZIENS 
Wij staan op het plein voor de winkel van Hein

(Heintje Dekbed)

Uw specialist in wild en gevogelte 

O.a. vers verkrijgbaar:

• Maiskip € 3,95 500 gr.

• Gegrilde dijfilet € 7,- 500 gr.

• Bami / nasi € 4,50 500 gr.

• Loempia € 2,- p.st.

Iedere woensdag op de weekmarkt 

Poelier 
Hans Ruardy

VENAVO 

Venavo 
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.

Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl 

Moeite met doorslapen? 

Melatonine 3 MG 
• Sterke formule
• Zuigtablet: betere opname
• Gezoet met stevia 
 (dus zonder rommel)

60 tabletten € 9,95

Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam:

60 tabletten € 7,50
Ps. Week 30, 31 en 32 hebben we zomervakantie!!

Melatonine is het proberen waard!! 

Maar……
koop wel een goed product.

€ 9,95
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

slaapkamer, ingekomen 22 juni 2016, ODIJ-2016-30467.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Van Lennepweg 221, kappen bomen, verzonden 22 juni 
2016, ODIJ-2016-28257.
- Kostverlorenstraat 21, plaatsen bijgebouw voor gebruik als 
garage/berging, verzonden 22 juni 2016, ODIJ-2016-25765.

Evenementenvergunningen
Afgegeven evenementenvergunning

- Z2016-001938, Strand, paviljoen Sandy Hill, besloten feest 
t.b.v. artsen zonder grenzen, 30 juni t/m 2 juli 2016

- Z2016-002273, Gasthuisplein, Onair-Events, 5 Toeristenmark-
ten, 1, 8, 15, 22 en 29 juli 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 

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 25 en 
de verdere in week 25 door het college genomen besluiten 
zijn in week 26 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor 
welstand en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 
7 juli as. in het raadhuis.

De Commissie adviseert het college over aanvragen om 
omgevingsvergunning en over beleidsmatige onderwerpen.
Informatie over de agenda kan op die dag tussen 9.00 en 11.00 
uur worden verkregen bij Team Wabo van Omgevingsdienst 
IJmond op telefoon 0251-263863.

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) 
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens 
het college van burgemeester en wethouders van gemeente 
Zandvoort het volgende bekend:
Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) 

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Op 19 mei 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergun-
ning binnengekomen van Zandvoortse oudijzerboer voor een 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de inrich-
ting gelegen aan Kamerlingh Onnesstraat 19 te Zandvoort.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@
odijmond.nl 

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Max Euwestraat 79, plaatsen dakkapel achterzijde woning, 
ingekomen 21 juni 2016, ODIJ-2016-30400.
- A.J. v.d. Moolenstraat 70, creëren oprit, ingekomen 22 juni 
2016, ODIJ-2016-30462.
- De Ruyterstraat 2 flat 3, doorbreken muur woonkamer naar 

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. 

• 

 

Schone

 

montage 
in

 

één

 

dag.
• 

 

Zonder hakken 
en

 

breken.
• 

 

De

 

meubels

 

kunnen 
blijven
Verlichting naar

 

staan.

    

•
wens.

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

n Een nieuw plafond i 1 dag! 

Plameco T A K bv
Zwanenburgerdijk 279 c
1161 NL  Zwanenburg
020-8204114

Open: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 uur t/m 16.30 uur
Zaterdags                     10.30 uur t/m 15.30 uur

• Gratis advies 
  aan huis 

Plameco Zwanenburg
Zwanenburgerdijk 279 c
1161 NL Zwanenburg
020-8204114

Open: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 uur t/m 16.30 uur
 Zaterdags 10.30 uur t/m 15.30 uur

www.plameco.nl/zwanenburg

Gratis offerte op maat

Op alfabetische volgorde:
Aan Zee (strandclub 12)
Abovo Media
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
BKZ
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Café Neuf
Circus Zandvoort
Creme Fresh
De Overkant
Dierenkliniek Zandvoort

Fysiofit Zandvoort
G. Bos vof
H. Willemse Elektrotechniek
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis
Hot Yoga Studio 
 Daandasana
Ineke Smit 
 Uitvaartverzorging
Kroon Mode
Modeltuinen Zwanenburg
Monuta Westerveld
ONS paviljoen 11
Ouderen Partij Zandvoort
Plameco
Richard Groente & Fruit

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

Adverteerders

Shiatsis
Slagerij Marcel 
 Horneman
Stichting ZEP
Strandpaviljoen Ajuma
Tandprothese Zandvoort
Topshelf
Transportbedrijf 
 Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Venavo
Vishandel Jacob Dirk
  Ruizendaal
Zorgbalans
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Zware onderdelen tijdens de Beach Throw Down | Foto: Jarno Bonhof

Italia a Zandvoort 

Geen promotie 

Zwemmend Redden 

Beach Throwdown 2016
360 superfitte atleten uit binnen- en buitenland streden te-
gen elkaar tijdens de derde editie van Beach Throwdown. 
Het tweedaags toernooi voor crossfit-atleten werd afgelo-
pen weekend gehouden bij watersportcentrum The Spot. 

Komende zondag kunnen fans van Italië op Circuit Park 
Zandvoort weer met volle teugen genieten. Niet alleen van 
de rijdende schoonheden maar ook van andere producten 
waar het land om bekend staat. 

Het is de dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) afgelopen zondag niet gelukt om 
naar de 3e klasse te promoveren. Tijdens een promotieweekend in Amersfoort met drie andere 
ploegen die in aanmerking kwamen voor promotie, kwamen de Zandvoortse dames niet ver-
der dan de vierde plaats.

In de wintermaanden verzorgt de Zandvoortse Reddingsbrigade lessen zwemmend redden 
voor de jeugd in het Park Zandvoort zwembad. Het zwemseizoen start dit jaar op donderdag 
15 september. 

Italia a Zandvoort verwelkomt in 
ieder geval tegen de 30 merken-
clubs, die samen een breed over-
zicht van tientallen jaren Italiaanse 
auto- en motorgeschiedenis bie-
den. Klein, groot, oud, nieuw, com-

De strijd ging om de titel ‘Beste 
Buddypaar van Europa’. Crossfit 
is een fitnesscombinatie van 
gewichtheffen, atletiek en gym-
nastiek en wordt beoefend door 
teams van twee vrouwen of 
twee mannen, de buddy’s. De 
Beach Throwdown maakt het 
door het mulle zand zo mogelijk 
nog zwaarder, want alle voorge-
schreven combinatie-oefeningen 
moeten op een zo hoog mogelijk 
tempo uitgevoerd worden.

De filosofie achter Crossfit is om 
niet te specialiseren in één spe-
cifiek sportonderdeel omdat dit 
tot een eenzijdige fysieke ont-
wikkeling zou leiden. Trainingen 

bestaan uit een warming-up, een 
technisch gedeelte om de crossfit 
bewegingen te leren en een in-
tensieve training genaamd WOD 
(=Workout of the Day) van 10 tot 
20 minuten. Gedurende de trai-
ning wordt er gebruikgemaakt 
van allerlei attributen, als ze maar 
zwaar en onhandig te tillen zijn.

De teams die hebben deelgeno-
men aan de Beach Throwdown 
zijn beoordeeld op een aantal se-
ries van gecombineerde oefenin-
gen. De winnaars wonnen € 1.500 
als hoofdprijs. Bij de mannen won 
het duo ‘De Heerlijke Velden’. Bij 
de vrouwen werd het duo ‘Punt 
uit Angels’ eerste. 

Zonder goalgetter Tanya Vriesema 
en routinier Irma Keur had ZHC het 
zwaar. In drie wedstrijden kwamen 
de dames niet verder dan twee 

De afgelopen jaren was het aantal 
aanmeldingen voor brevet 1 zeer 
hoog waardoor vorig jaar zelfs een 
inschrijvingsstop was. In verband 
met het beperkte aantal plaatsen 

Sport Kort

AUTOSPORT

HOCKEY

REDDINGSBRIGADE

pact, familieauto, supersportsport-
wagen, coupé en cabriolet: Italia a 
Zandvoort laat het allemaal zien. 
De merkenclubs komen de hele 
dag door in actie op het circuit en 
tonen hun auto’s in het voor iedere 

toeschouwer toegankelijke ren-
nerskwartier. 

De Ferrari Club Nederland, die aan 
de wieg stond van het evenement, 
pakt weer groots uit, met onder 
meer ‘Ferrari only’-sessies op de 
racebaan en met ‘Ferrari specials’, 
waar de Ferrari raceversies en de 
meest exclusieve modellen te be-
wonderen zijn.

schamele doelpunten en slechts 
één wedstrijd, tegen de uitein-
delijk als nummer 3 geëindigde 
Drienerlo, werd winnend afgeslo-

ten (2-1). Liberty (0-3) en Tempo ’34 
(0-5) bleken veel te sterk. Komend 
seizoen spelen de ZHC-dames dus 
opnieuw 4e klasse hockey.

kan dit jaar voor het instroom 
brevet alleen maar worden aan-
gemeld in de periode van 1 t/m 
13 juli. Stuur hiervoor een email 
naar zwem bad @zrb.info. Na 13 juli 

is aanmelden niet meer mogelijk. 
Bij teveel aanmeldingen wordt 
er door loting geplaatst. Meer in-
formatie op:  www.zrb. info/op lei-
ding en/ zwem bad.

Arnold Nijkamp van Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Roel van den Heuvel van HBR Adviescentrum
Arlan Berg van Berg Vis
Patrick Berg van De Zeemeermin
Dennis en Nigel Berg van Berg Totaaltechniek
Ron Kaales van Beachim
Mike Aardewerk van Grand café restaurant hotel XL
Kees van Duijn van Sentinel Alarm BV
Sjaak Balkenende van Bruna Balkenende
De mannen van Het Plein

Kelly Steen
Bedankt al haar persoonlijke sponsoren voor het 

afgelopen seizoen en hoopt opnieuw op een top seizoen.



FT240
2.40 X 1.40

59,95
129,99

COMPLETE 
COLLECTIE WATERSPORTRUIM

ASSORTIMENT
CAMPING
OUTDOOR
& TRAVEL

JE VAKANTIE COMPLEET
MET CRAZY SUMMERDEALS

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

B A D M O D E

ALLE FILIALEN
KOOPZONDAG 3 JULI

ARNHEM • BEUNINGEN
CRUQUIUS •  LEERDAM

ROTTERDAM  •  UTRECHT

2 VOOR   40,-
STRANDLAKEN 

200 X 100 CM29,9529,95
TROLLEY

 

 

 

UV-PROTECTED

CUP A T/M G
MAAT 34 T/M 50

GROOT
ASSORTIMENT

ZONNEHOEDEN
OOK 

UV-PROTECTED
DS/HR/KIDS

CUP A/B & C/D
36 T/M 44

25,-54,99

S T/M 3XL

10,-
19,99

HEREN

DIVERSE
PRINTS & MODELLEN

UV-PROTECTEDUV-PROTECTEDUV-PROTECTED

34,95
59,95

S T/M 3XL
39 T/M 45

7,95
12,99

HEREN

32 T/M 40

24,95
35,-

HEREN

26 T/M 46DS/HR/KIDS

25,-

34,9534,95

26 T/M 46DS/HR/KIDS

25,-
39,95


