
 

 MAXIMA 
VLOER EN RAAM TOTAAL 

Voor al uw Vloeren en Raamdecoratie! 

WWW.MAXIMAVLOERENVOORDELIG.NL 

Inloopspreekuur Buurtbemiddeling 
23 augustus.  

Zie voor meer informatie pagina 12
Gemeente Zandvoort

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588
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7 9 115
Rage Expo Boek Sport
Ook Zandvoort
in de ban van
Pokémon rage

1.000ste bezoeker
van expositie over
Joods Zandvoort

12e jaargang • week 29 • 21 juli 2016

Zandvoorter
schrijft over
reizen en koken

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

DTM coureurs
lieten zich ook op
de boulevard zien

Jubileum Zonnebloem 

Het jubileum werd samen met de gasten en donateurs gevierd in de Agathakerk

De Zonnebloem afdeling Zandvoort maakt vanaf 1971 
deel uit van de landelijke vereniging en is ontstaan 
uit de bezoekersgroep van de St. Agathakerk. Het 
45-jarig jubileum werd vorige week vrijdagmiddag 
gevierd met een high tea voor de trouwe gasten en dit 
keer waren de donateurs ook uitgenodigd. 

door Nel Kerkman

In de ontmoetingsruimte van 
de St. Agathakerk was het af-
gelopen vrijdag een drukte 
van belang. Achter de piano 
zat een zeer bekend persoon 
uit muzikaal Zandvoort: Theo 
Wijnen. Hij bracht met zijn her-
kenbare liedjes direct de sfeer 
er in. Voorzitter Thea de Roode 
haalde in haar welkomstspeech 
herinneringen uit het oprich-
tingsjaar 1971 naar voren en 
bracht tenslotte een toost uit 
op het verleden, heden en de 

toekomst van de Zonnebloem. 
Vervolgens werden de tafels 
gevuld met allerlei lekkernijen 
waar een high tea uit bestaat en 
ook de diverse theesoorten ont-
braken niet. Zelfs een kop thee 
kan tongen los maken en aller-
lei verhalen over toen dwarrel-
den rond. Maar zoals altijd komt 
aan alle leuke dingen een eind 
en was het tijd om de medewer-
kers van de Zonnebloem te be-
danken voor hun niet a� atende 
hulp. De vrijwilligers stonden 
weer klaar om iedereen veilig 
thuis te brengen.

 
Drukte in

Zandvoort

‘Vanwege het weer? 
Nee hoor, het schijnt dat 

in elke strandtent een 
Pokémon zit verstopt.’

Denise Kerkman actief in 
Holland Heineken House 

Denise Kerkman ‘vertegenwoordigt’ Zandvoort in Rio

Zandvoort heeft een Nederlandse vertegenwoordig-
ster op de Olympische Spelen in Rio: Denise Kerk-
man. Ze gaat niet als sporter, hoewel ze goed is in 
veel sporten, maar als medewerkster in het Holland 
Heineken House. 

“Ik heb me in maart aangemeld. 
Na een lange sollicitatieproce-
dure ben ik uiteindelijk uitge-
kozen om als vrijwilligster in 
het Holland Heineken House 
te komen werken. De vliegreis, 
onderdak en eten worden door 

de organisatie verzorgd. Ik ver-
blijf in een appartement op de 
Copacabana, vlakbij het strand. 
Geweldig toch?”

De 23-jarige Denise is gymdo-
cente en werkt op zondagen bij 
strandpaviljoen de Haven van 
Zandvoort. “Vanaf vorige week 
vrijdag heb ik vakantie, daarom 
kan ik ruim vijf weken naar Rio, 
want zo lang werk ik voor het 
Holland Heineken House. Als al-

les goed gaat kom ik op 24 au-
gustus weer thuis”, vertelt ze.

Afgelopen zondag is Denise al 
richting Rio vertrokken. “Eerst 
moet ik helpen bij de opbouw 
van het Holland Heineken 
House. Als de Spelen beginnen, 
begint mijn eigenlijke werk. Dat 
bestaat onder meer uit de op-
vang van sporters en artiesten 
en het bijstaan van de crew van 
Radio 538. Verder moet ik helpen 
in de bediening en helpen in het 
crew-café”, weet ze.

Dat het lange werkdagen wor-
den, daar heeft Denise geen 
problemen mee: “Dat weet je. Als 
het druk is, moet je aan de bak.” 
Als er zich een vrij moment voor-
doet gaat de Zandvoortse pro-
beren Rio te bekijken. Ze hoopt 
ook nog iets van de Spelen zelf 
te zien. “Alle vrijwilligers krijgen 
een ticket voor een wedstrijd 
naar keuze. Daar maak ik zeker 
gebruik van”, sluit ze af.

Op het moment dat deze krant 
uitkomt, is Denise al druk aan het 
werk in Rio. Over haar ervaringen 
zal zij uitgebreid vertellen als ze 
weer terug in Zandvoort is.

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Wij kunnen meer 
dan alleen 

schoonmaken!



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

Proeverij van 
de plank 

  om te      delen  

€ 29,50 P.P.

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

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

Deze plank is de hele maand JUli te bestellen

Voor
Geconfijte kwartelbout met rode uiencompote
Ceviche van zalm met rode peper, limoen en koriander
Gazpacho met zongedroogde tomaat

Hoofd
Entrecote met haricots verts, coppa di Parma en knoflookjus
Zeewolf met saffraansaus, zeekraal en zomer-kriel
Gegrilde halloumi met tomatensalade en spinazie 

Na
Gezouten caramel-chocoladetaart
Geroosterde perzik met vanille crème fraiche 
en amandel-crunch

19-07-2000                  19-07-2016

Ellie Bluijs-van der Meij 
onze allerliefste moeder en oma

zeven maal de aarde rond, om nog eens samen 
met jou te zijn

jij was liefde, 
 

Jeannette, Marco, Mariëlle

Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden 
hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat na een 
leven vol toewijding, zorg en liefde voor zijn gezin van 
ons is heengegaan mijn lieve man, onze fantastische 
vader, schoonvader en trotse opi

Jan Draijer
Lid in de Orde van Oranje - Nassau 

Zandvoort, 6 mei 1933      Zandvoort, 13 juli 2016

 Corrie Draijer - Koning
  Truus en Frank
  Miranda, Jorick
  Fred en John
	 	 Jan	en	Brigitte
  Jasper, Esmée
Prinsesseweg 4 F1
2042 NH  Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zij is altijd heel zorgzaam geweest en heeft de laatste tijd 
zelf zorg mogen ontvangen. Verdrietig berichten wij u dat 
is overleden mijn moeder, schoonmoeder, zus, schoonzus, 
tante en oma Bep

Elisabeth Barbera Alida Krielen - van der Klauw
Bep

Zandvoort, 23 september 1931       Haarlem, 14 juli 2016 
   

Lenneke en Ron
Mary en Gerrit
Lynda en Edwin
Matthijs
Stella en Marc, 
Bram, Daan
Karin en Dave
en verdere familie

Wij bedanken de geweldige mensen van Zorgbalans 
voor alle goede zorgen.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. 

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

023 5740330  Hella Wanders 
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Bridge Beginners   
 

Houdt uw hersenen in conditie en 
beleef gezellige avonden. 

Dinsdag 19:30 - 21:30
20 september t/m 13 december 

Beeldhouwen en Boetseren 

De cursus is bestemd voor zowel beginners 
als gevorderden en houdt rekening met de 

eigen vaardigheden.  
Donderdag 19:30 - 22:00

22 september t/m 15 december

Nederlands

Nederlands Is Nederlands je tweede taal of wil je 
je grammatica ophalen? Afhankelijk van de vraag 

van de cursisten oefent docent Joke Bais met u in 
een ontspannen sfeer de Nederlandse taal. 

En zij neemt u mee in de wereld van Nederlandse 
tradities en gebruiken. Iedere deelnemer ontvangt 

een gratis jaarabonnement op de bibliotheek. 
Donderdag 10:00 - 12:00

22 september t/m 15 december
12 x € 60,-

Slaap lekker, slapen kun je leren

De cursus `Slaap lekker`volgt het programma 
van het Sounder Sleep System. Het is een 

praktisch opgezette cursus, waarin geoefend wordt 
met de verschillende technieken uit deze methode. 
Thuis kun je het geoefende in de praktijk brengen. 

Je krijgt voor elke week een schema en opdracht mee. 
De cursus is op 4 dagen van september t/m december:

woensdag 14:00 - 16:00 
28 september, 26 oktober

  16 november, 11 december

Mindfulness 

De vaardigheid om bewust met de aandacht in het 
hier en nu te zijn. Niet piekeren over ‘wat geweest is’ of 

zorgen maken over ‘wat misschien gaat komen’.  

Wilt u eerst kennismaken 
en een proefl es bijwonen?

U bent welkom op vrijdag 16 september
14.30 - 15.30: proefl es Mindful Gezelschap 

15.45-17.15: proefl es Let’s be Mindful!

Mindful bewegen, Feldenkrais
 
Door eenvoudige en speelse bewegingen (meest liggend 

of zittend op de grond) zoeken we naar nieuwe 
mogelijkheden van bewegen. Je leert met aandacht 

te gaan staan, zitten, wandelen, rennen en veel meer. 
Daardoor vermindert je spanning, vermoeidheid, pijn en 
stijfheid en leer je effi ciënter en soepeler te bewegen. 
Ervaar wat bewust bewegen doet met je lichaam én 
geest en hoe goed dat voelt in het leven van alledag 

vrijdag 10:30 - 11:30 
28 oktober t/m 2 december

HOOG HOOG HOOGLaag Laag

Waterstanden
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01 .16
01 .33
02 .20
03 .06
03 .33
04 .20
05 .04
06 .04

05.11
05.49
06.27
07.08
07.56
08.48
09.45
11.00

13 .14
13 .55
14 .24
15 .03
15 .50
16 .35
17 .24
18 .35

17.37
18.15
18.55
19.37
20.25
21.19
22.26
23.30

-
-
-
-
-
-
-
-

21
22
23
24
25
26
27
28

JULI

TICKETS VIA WWW.AJUMA.NL/SUMMERFESTIVAL 

30 JULI 2016

TICKETS VIA WWW.AJUMA.NL/SUMMERFESTIVAL

30 JULI 2016
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Burgerlijke stand
GEMEENTE ZANDVOORT 
11 JULI – 17 JULI 2016

Overleden:
Katz, Hans Thomas, geb. 1929

Kopmels, Harald Emanuel, geb. 1940

van Doorn, geb. Sombroek, Engelbertha, geb. 1927

Kerkdiensten - a.s. zondag

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

RK Parochie St. Agatha 
09.30 uur pastor B. Putter
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus 
10.00 uur diaken F. Captijn
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 
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…komt de zomer nu echt goed 
in beeld. Het zal tijd worden, me-
nigeen snakt ernaar en vooral 
de strandpachters wachten met 
smart op een zonnetje. Hoewel de 
evenementen, weer of geen weer, 
op het strand gewoon doorgaan. 
Zo was er vorige week zondag 
een Zandvoort Alive festival met 
Dj’s en verschillende live-optre-
dens. Kennelijk hoorde vuurwerk 
daar ook bij want Zandvoort werd 
laat in de avond opgeschrikt door 
vier harde knallen. Ik zat echt ver-
stijfd in mijn stoel en zag buiten 
een hond die net als ik zich een 
hoedje schrok. Zijn baasje kreeg 
het beestje niet meer verder. 
Automatisch denk je dan, het zal 
toch niet een bomaanslag zijn? 
Omdat de vreselijke aanslag in 
Nice nog vers in het geheugen 
ligt. Misschien handig om bij de 
advertentie te vermelden dat er 
vuurwerk is dan zijn de mensen 
op de hoogte. 

Wie wandelt wordt 100! Dat is 
de slogan van de Nijmeegse 
Vierdaagse. Het betekent dat 
in de toekomst veel bewoners 
van Zandvoort deze leeftijd zul-
len halen. Er doen namelijk veel 
Scharrekoppen mee aan de be-
kendste wandeltocht. Ook de 
Vierdaagse zal in het teken staan 
van de mooie zomerse dagen. Het 
weeradviesteam heeft de wande-
laars vanwege de weersvoorspel-
ling al geadviseerd om hun hoofd 
koel te houden en veel water te 
drinken. 

Reddingsbrigade Nederland 
brengt advies uit om op je tel-
len te passen als je in de zee gaat 
zwemmen. Er is een sterke stro-
ming in het water en voor een 
buitenstaander die de zee niet 
kent is een mui erg gevaarlijk. 
De enige die niet meewerkt om 
te genieten van de zon is de NS. 
Was het in het weekend van de 
DTM al raak en reden er geen 
treinen tussen Amsterdam en 
Haarlem, vandaag (dinsdag, red.) 
is er een treinstoring en rijden er 
ook geen treinen naar Zandvoort. 
Het wordt een bezoeker die naar 
Zandvoort wil komen niet echt 
makkelijk gemaakt. 

Een ding is zeker: Zandvoort is 
er klaar voor en zal gastvrij elke 
toerist optimaal verwelkomen. 
De palmen staan te wuiven en de 
VVV staat in de kiosk op de 
boulevard startklaar voor al 
uw vragen. Zandvoort heeft 
er zin in, laat de tropische 
temperaturen maar komen!
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Er werd flink gedanst bij Yanks Saloon

Modeshow bij Mango's

Grote voetstappen op het strand gesignaleerd

Tropicana ouderwets gezellig Zandvoortse strandfeesten 

Mysterieuze voetstappen 

Het Tropicana Festival afgelopen zaterdag was gezellig en 
druk. Het mag dan niet tropisch zijn geweest, alhoewel de 
zon om zeven uur doorbrak en de temperatuur naar aan-
gename hoogte opstuwde. Je kon in ieder geval luchtig 
gekleed van de muziek genieten.

Feestbeesten konden zich afgelopen weekend naar har-
tenlust uitleven op het Zandvoortse strand. Zaterdag leek 
‘heel Haarlem’ uitgelopen voor het evenement Strandver-
blijf bij Safari Lodge en zondag was het weer volop feest 
bij Bruxelles aan Zee en Mango's Beach Bar tijdens een 
zonovergoten editie van Zandvoort Alive.

Vorige week vrijdag verscheen er een bericht op de website 
van de Zandvoortse Courant dat op het strand bij strand-
paviljoen Havana reuze voetstappen ontdekt waren. Ui-
teraard betrof het een publiciteitsstunt. Hiermee werd ‘De 
GVR’ (De Grote Vriendelijke Reus), de nieuwste film van re-
gisseur Steven Spielberg onder de aandacht gebracht.

Die muziek bestond uit ‘ouder-
wetse’ salsaklanken voor de dans-
liefhebbers en wat modernere 
beats voor degenen die meer 
voor een drankje en een praatje 
kwamen. De eerste groep kwam 
de hele avond aan zijn trekken 
op het Dorpsplein, waar Son 
Condele heerlijke salsamuziek 
speelde. Ook bij Laurel & Hardy 
en de Williams Pub klonk gezel-
lige Zuid-Amerikaanse dansmu-
ziek van de Gerardo Rosalis Latin 
Band, evenals aan het begin van 
de avond op het podium bij de 
cafés Fier en Anders en brasserie 
Zin, waar Ramon & Friends pure 
Latijns-Amerikaanse klanken 
brachten. Het was leuk om te zien 
hoe heel veel jongelui gracieus 
en sexy de salsa uitvoerden.

Verder kon je in de Haltestraat 
bij de Chin Chin en café Neuf 
genieten van ouderwetse soul, 
compleet met drie uitbundige 
Soulsisters, terwijl ter hoogte 
van Fier, Anders en Zin later op 
de avond de kortgerokte Irma 
Derby, bekend van de Voice of 
Holland 2014, lekker in het ge-
hoor liggende nummers zong.

Hoogtepunt van de avond 
vormde onze eigen tropische 
verrassing Loona. Zij trad zelfs 
twee keer op, voor en na de soul-
band. Vooral de vele Duitsers die 

Voetjes in het zand, lekkere 
beats, buckets sangria, zonne-
tje, hilariteit in de ballenbak en 
een potje ‘beer pong’. Dat waren 
de ingrediënten voor alweer de 
derde editie van Strandverblijf 
bij Safari Lodge. Een ‘strandfeest-
je’ zoals het hoort: met goede 
muziek, goede drankjes, goede 
hapjes en veel pret. Onder de 
feestvierders waren opvallend 
veel Haarlemmers, maar ook veel 
Zandvoorters werden gespot. 

Zandvoort Alive beleefde door 
het mooie weer eindelijk weer 
eens een warme editie. En dat 
kwam zeer goed uit want bij 
Mango’s stond een modeshow 

Deze film, die Spielberg in 
samenwerking met Disney 
maakte, gaat deze week in di-
verse Nederlandse bioscopen 
in première. Het is het verfilmde 
verhaal naar het gelijknamige 
jeugdboek van de Britse auteur 
Roald Dahl, en is in de Verenigde 
Staten een kassucces. Het is de 
eerste film van Spielberg waar-

in groten getale aanwezig waren 
in verband met DTM, bracht zij in 
extase. De Zandvoortse zangeres 
is bij onze oosterburen een grote 
ster met haar Spaans getinte zo-
mersound.

Loona genoot zichtbaar van 
het enthousiasme van het pu-
bliek, dat zij verraste door Cd’s 
van haar laatste hit Badam weg 
te geven aan fans die dit lied 
het hardst konden meezingen. 
“Hoewel Duitsland mijn werk-
gebied is, vind ik optreden in 
‘mijn’ Zandvoort geweldig”, zei 
de zangeres. Loona was er trots 
op dat zij vorige week voor het 
eerst op de Nederlandse televi-
sie te zien was bij RTL Late Night. 
Daarin zong ze een van haar hits, 
Bailando. De reacties na afloop 
waren overweldigend. “Mijn 
mailbox ontplofte. Hopelijk is 
dit het begin van een doorbraak 
in Nederland. Dat zou geweldig 
zijn”, aldus Loona. Ton Ariesen 
was dolblij met Loona’s verras-
singsoptreden. Na afloop stond 
hij met een grote bos bloemen 
klaar om de zangeres uitbundig 
te bedanken. Hij vroeg haar met-
een of zij in september weer bij 
het Oktoberfest wil komen op-
treden. Een toezegging deed zij 
niet: “Ik weet niet of mijn agenda 
dat mogelijk maakt, maar als ik 
kan, dan kom ik zeker.”

op het programma met de pro-
vinciale Missen als mannequins. 
Onder de beats van Dj Hitro toon-
den zij prachtige jurkjes, badmo-
de en lingerie. In de avond werd 
het muzikale programma zoals 
gebruikelijk afgesloten met Dj 
Raymundo. Bij Bruxelles waren 
het The Samsonites die de ge-
weldige sfeer maakte.

Komend weekend staat het 
volgende strandfeest op het 
programma. Bij strandpaviljoen 
Buddha Beach wordt zondag-
avond voor het eerst ‘Buddha 
Beats’ georganiseerd. Duimen 
dat het ook dan prachtig zomer-
weer zal zijn. 

bij het team achter kaskraker 
E.T. weer betrokken is. Het boek 
won diverse prijzen en is één van 
de bekendste kinderboeken al-
ler tijden. Dit jaar is het precies 
100 jaar geleden dat de legen-
darische kinderboekenschrij-
ver Roald Dahl werd geboren. 
De film draait onder andere in 
Cinema Circus Zandvoort.



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

Conscious touch 
aanraken als meditatie

In juli van €65,00 
voor €45,00

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 30: ma. 25 juli t/m zo. 31 juli
Parma ballen .....................................................................................................

Met parmaham, Parmezaanse kaas en omwikkeld 
met rookspek. Gegaard op de Black Basterd en 
ingesmeerd met frambozensaus.
Kipvinken ................................................................................................................

Omwikkeld met katenspek, gemarineerd met Dijon.
 ................................................................................................................

 .....................................................................................................Per stuk   € 2,50

100 gram € 1,25
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Evenementenagenda
❈ JULI ❂  JULI ❁

22 Toeristenmarkt   
Gasthuisplein, 16.00-22.00 uur

24 Start Rekreade   
Twee weken lang dagelijks kinderactiviteiten 
10.00-12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

29 Toeristenmarkt   
Gasthuisplein, 16.00-22.00 uur

30 Ajuma Summer Festival 
Ajuma, 10.30-22.00 uur

30 Americana Roots   
Country & Blues Concert in ‘t Wapen van 
Zandvoort, aanvang 20.00 uur

30+31 Nationaal Oldtimer Festival 
Circuit Park Zandvoort 

30  Start EK Zandsculpturen 
Start van de bouw. 5 augustus is de uitslag

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

Max 22o 21o 22o 22o

Min 17o 16o 14o 15o

Zon 85% 75% 90% 80%

Neerslag 35% 20% 20% 35%

Wind wzw. 3-4 n. 3-4 n. 3 z. 3-4

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Na tropische woensdag 
weer normale temperaturen
Woensdag was het klapstuk van deze zomer 
tot nu toe met ook op Zandvoort een tropische 
temperatuur van om en nabij de 30 graden. 
Op de warmste stekken in de bebouwde kom 
werd het zelfs rond 35 graden. 

Deze meting vindt plaats in de volle schaduw. In 
de zon was het nog veel warmer. Buiten boven het 
open veld is het dan doorgaans 1-2 graden minder 
warm op de thermometer. Zeer warme lucht bereikte 
Zandvoort via Spanje en Frankrijk, maar de hitte 
duurde niet langer dan 36 uur.

Vandaag (donderdag) waait er alweer een verkoe-
lende zeewind in Zuid-Kennemerland. We schakelen 
nu over op heel normaal en zelfs prima zomerweer 
dat tenminste tot en met dinsdag zal aanhouden. 
Uitlopers van het Azorenhoog reiken tot over onze 
omgeving de komende perioden. 

Daarna zien we (helemaal kenmerkend voor deze 
zomer) de depressiedruk toenemen via IJsland en 
Schotland, zodat de stabiliteit minder wordt tijdens 
de laatste week van juli. Toch is het realistisch te 
veronderstellen dat die uitlopers van hoge druk net 
voldoende zullen zijn om de regenfronten zo goed 
als, of geheel, op afstand te houden. De regenkans 
blijft daardoor relatief klein. 

Hitteperikelen zoals in 2006 behoeven we niet te ver-
wachten de komende pakweg twee weken. Zo nu en 
dan een zomerse dag en heel misschien een enkele 
tropendag behoren wel tot de mogelijkheden. In 
grote lijnen blijft het zomerweer dus acceptabel en 
dat met de naderende vakanties.

Komende week staat dus in het teken van meest zon-
nig en droog weer met zomerse temperaturen. De 
langetermijnkaarten van het Amerikaanse weermo-
del laten het eind juli instabieler worden. Vaak is de 
laatste week van juli een cruciaal moment met oog 
op het verdere verloop van de zomer. Regelmatig 
doet zich juist in de laatste julidagen een weersverbe-
tering voor en deze staat niet zelden garant voor een 
fraaie periode in de eerste tien dagen van augustus. 
We gaan het zien straks.

Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto

Weerbericht

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
21 juli t/m 28 juli

FINDING DORY (3D/NL) 

DAGELIJKS OM 11.00 & 13.30 UUR

ICE AGE: 
COLLISION COURSE (3D/NL)

DAGELIJKS OM 15.30 UUR

DE GVR (OV/3D)

WO OM 19.00 UUR

ME BEFORE YOU
DO/ZO/MA/DI/WO OM 21.30 UUR

INDEPENDENCE DAY: 
RESURGENCE (3D) ➔ LAATSTE WEEK!
VRIJ / ZA OM 21.30 U. 

HUISDIERGEHEIMEN (3D/NL) 
➔ VANAF 24 AUG

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

VERWACHT:

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.

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

Ontdek onze prachtige studio met een fijne 
sfeer én persoonlijke aandacht! 

Begin je met yoga? Zoek je verdieping? 
Zeven dagen per week zijn er diverse yoga 

lessen voor elk niveau.
En.. eerste les altijd gratis!

kijk op www.daandasanayoga.nl voor meer informatie.
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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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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)

Labyrinth gaat de� nitief 
niet door
Het aangekondigde Labyrinth, 
een reuzen doolhof dat deze 
week op het Badhuisplein had 
moeten verschijnen, gaat de-
finitief niet door. Volgens de 
woordvoerder van de gemeen-
te hebben de opdrachtgever en 
de exploitant “ergens ruzie over 
gekregen” en heeft de eigenaar 
het opbouwen tegengehou-
den. “De gemeente is geen 
opdrachtgever. Zandvoort wil 
(en kan) alleen maar faciliteren. 
Helaas gaat het nu niet door, 
want volgende week start al-
weer het volgende evenement: 
het EK zandsculpturen op het 
Badhuisplein. Dan hebben we 
de ruimte dik nodig”, was het 
commentaar van de gemeente 
Zandvoort. Het is al het tweede 
aangekondigde evenement dat 
niet doorgaat. Eerder werd de 
beloofde ‘Sky scraper’, een 80 
meter hoge beweegbare uit-
kijktoren, wegens het missen 
van de nodige veiligheidsrap-
porten afgeblazen. Als uit on-
derzoeken blijkt dat het appa-
raat veilig is, komt het volgend 
jaar alsnog naar Zandvoort. 

Internationaal skatepark 

Raadslid Laura van der Plas 
(D66) vindt het zonde dat in 
Zandvoort een internationaal 
skatepark ontbreekt en wil daar 
iets aan doen. Als voorbeeld 
noemt ze het skatepark in 
Venice Beach (VS). “Een modern 
en groots opgezet skatepark, 
bij voorkeur op de boulevard of 
in de buurt van het strand, kan 
een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de sociaaleconomische 
ontwikkeling van Zandvoort”, 
aldus de sociaalliberaal, die 
weet dat het ook past in zowel 
de provinciale visie als in de ge-
meentelijke structuurvisie. Ze 

heeft een brief gestuurd naar 
het college, dat hier in een later 
stadium op zal antwoorden.

Ingang bibliotheek 
geblokkeerd
De ‘normale’ ingang van de 
bibliotheek, is door de verbou-
wing van het LDC niet meer van 
toepassing. De ruimte net ach-
ter de deur is afgesloten van de 
rest van de bibliotheek en er is 
een andere ingang gecreëerd. 
Direct na de eerste deur naar 
het Louis Davidsplein moet u 
nu rechtsaf en gaat u via de 
ruimte van café ‘de Overkant’ 
naar binnen. Uiteraard zal te 
zijner tijd de ingang ook aan-
gepast worden. Hoe lang de 
omleiding duurt, is nog niet 
bekend. 

Afscheid groep 8 (1)

Op de Nicolaasschool heeft 
groep 8 op ludieke wijze hun 
basisschool carrière afgesloten. 
Een van de ju� en kwam op het 
originele idee de schoolver-
laters uit de school te kiepen. 
Aangemoedigd door een haag 
van leerlingen duwde de juf ei-
genhandig de kruiwagen met 
bijzondere inhoud naar de uit-
gang van het schoolplein. 

Afscheid groep 8 (2)
Ook de Mariaschool heeft af-
scheid genomen van de leerlin-
gen van groep acht. De laatste 
donderdag voor de schoolva-
kantie werd een afscheidsfeest 
georganiseerd op het strand 
bij strandpaviljoen AanZee. 
De aanstaande brugklassers 
werden als VIPs behandeld. 
Twee grote limousines stonden 
klaar om ze van school naar het 
strand te vervoeren. Daar stond 
een BBQ klaar en daarna werd 
er gefeest tot ver nadat de zon 
onder was gegaan. 

en groepje jongens op zoek naar een Pokémon

Man hangt ondersteboven aan zijn balkon | Foto: W. Beekhuis

Pokémon Go ook in Zandvoort een rage

Man blijft aan balkonhek hangen

Sinds kort lopen overal groepjes jongeren die geobse-
deerd op het scherm van hun smartphone kijken. Ze spe-
len een spel: Pokémon Go. Het originele spel Pokémon is 
nogal oud, maar dankzij deze nieuwe mobiele versie nog 
steeds razend populair.

Pokémon Go is een gratis, loca-
tie-gebaseerd mobiel spel, dat 
wereldwijd in juli 2016 werd 
uitgebracht voor smartphones. 
Het is op dit moment een rage 
van de eerste orde en overal zijn 
vooral jonge mensen op straat te 
vinden die in gedachten met hun 
telefoon bezig zijn. Maar wat is 
het en wat doet het met je? De 
Zandvoortse Courant ging op 
onderzoek uit.

Het begon in 1995 als een spel 
voor de Gameboy, en draaide 
om een � ctieve wereld waarin 
overal kleine Pokémons rond-
liepen (Pokémon is afgeleid van 
'Pocket Monster' of 'zakmonster'). 
Trainers verzamelen, bestuderen 
en vechten met de beest jes, en 
het doel van het spel is om zoveel 
mogelijk Pokémons te verzame-
len. Later werden er meerdere 
spellen uitgebracht, met nieuwe 
werelden en veel meer nieuwe 
Pokémons. Er kwam ook een 
kaartspel uit waarbij je fysieke 
Pokémon-kaarten moest verza-
melen (lees: kopen), waarin een 

levendige ruilhandel ontstond. 

Pokémon Go
Sinds afgelopen zaterdag is 
Pokémon Go o�  cieel in Neder-
land verkrijgbaar. Een illegale 
versie, die de dagen daarvoor 
veelvuldig werd gedownload, is 
dus niet meer nodig. In het hui-
dige spel moeten spelers virtu-
ele wezens, genaamd Pokémon, 
die in de echte wereld verschij-
nen, proberen te vangen en 
te trainen. Het spel maakt ge-
bruik van GPS en de camera van 
smart phones. Hoewel het spel 
‘free-to-play’ is, worden extra 
items via ‘in-app aankopen’ te 
koop aangeboden. Een optio-
nele Bluetooth draagbaar appa-
raat, de Pokémon Go Plus, staat 
gepland voor toekomstige re-
lease. Dat waarschuwt gebrui-
kers wanneer er een Pokémon 
vlakbij is.

Gezond spel?
Het spel werd wereldwijd al snel 
een van de meest gebruikte 
apps van de smartphone na de 

lancering, dat het vorige record 
van Candy Crush Saga in de 
Verenigde Staten overtrof. Het 
werd geprezen door sommige 
medische professionals omdat 
het potentieel het verbeteren 
van de geestelijke en lichamelij-
ke gezondheid van spelers voor-
stond. Maar na enige controverse 
als gevolg van verslagen, waar-
onder ongelukken en publieke 
overlast op sommige locaties, 
werd die mening snel weer bij-
gesteld.

Leah Bos is 16 jaar en speelt het 
spel: “Een vriend van mij heeft 
het voor mij gedownload. Ik was 
als klein kind al fan van Pokémon 
op mijn DS (een kleine spelcom-
puter, red.). Ik zou niet willen 
zeggen dat ik verslaafd ben, 
maar het is wel heel leuk om te 
doen. Het geeft een geweldig 
gevoel wanneer je een nieuwe 
Pokémon vangt! Plus, je moet 
veel lopen. Omdat je meestal de 
tijd niet echt in de gaten houdt 
kan je zomaar een uur lopen. Ik 
vind het echt een geweldig spel!” 

Nickey Wortel (14) is net zo gek 
op het spel, hoewel ze het niet 
dwangmatige speelt. Ze speelt 
het vooral als ze de hond uitlaat 
maar vindt het wel een geweldig 
spel. Ze heeft een Australische 
account die ‘gewoon’ in Neder-
land werkt. 

Mensen organiseren spontaan 
Pokémon zoekacties, zoals afge-
lopen week op de Grote Markt in 
Haarlem, en halen de vreemdste 
toeren uit om zeldzame Pokémon 
met hun mobiele telefoon te van-
gen. Ook in Zandvoort houden 
Pokémons zich schuil op diverse 
locaties. Mocht u dus groepjes 
(jonge) mensen met de smart-
phone in de hand door de stra-
ten zien gaan, dan is de kans 
groot dat ze op zoek zijn naar 
een Pokémon!

Een man (70) is maandagmiddag 
ondersteboven aan het balkon-
hek van zijn woning blijven han-
gen. Hij had zichzelf op het balkon 
van zijn � at aan de Keesomstraat 
buitengesloten en besloot over 
het hek te stappen om naar de bu-
ren te klimmen. Het ging echter 
helemaal verkeerd toen de man 
uitgleed en naar beneden dreigde 
te vallen. Hij bleef gelukkig met 
zijn voet tussen de spijlen hangen 
en kon door de gealarmeerde 
brandweer gered worden. Naast 
de brandweer werden ook de 
politie, een ambulance en een 
traumateam met helikopter op-
geroepen om hulp te bieden.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

APK KEURING 

€ 10,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE

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

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.

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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.

Huisartsenpraktijk 
H.A Scipio Bl�me

 

IS GESLOTEN VAN 
vrijdag 22 juli t/m 

vrijdag 29 juli

Waarneming
Woensdag 27 juli: dr. N. van Bergen

Donderdag 28 juli: dr. F. Weenink
Op maandag, dinsdag en vrijdag:

A t/m K: dr. F. Weenink, tel. 023-5712499
L t/m Z: dr. N. van Bergen, tel. 023-5719705

Recepten zijn uitsluitend via de waarnemers 
aan te vragen.

Afspraken met mw. P. Hartman en 
mw. J. Haverkort gaan door.

OOK UW ADVERTENTIE 
IN DEZE KRANT?

Bel Ingrid Muller: 06-2453 0167 
of mail: ingrid@zandvoortsecourant.nl
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Fietsen voor de ingang van Albert Heijn

Nu nog parasols zonder tafels

De familie Heine uit Duitsland

Mattis met de flessenpostbrief

Klanten supermarkt Albert Heijn kunnen 
ingang parkeergarage niet vinden…

Proef met betonnen tafels van start

1.000ste bezoeker expo

Flessenpost uit Rusland

Drie weken na de opening van de vernieuwde winkel van 
Albert Heijn (AH) maakt bedrijfsleider Thomas Verhoek 
op ons verzoek de balans op: “Het gaat boven verwach-
ting goed. Het is drukker dan we hadden gehoopt. We 
hebben extra mankracht ingezet, afkomstig van AH-win-
kels uit de omgeving, om alles goed te laten verlopen. Het 
personeel is al helemaal gewend en ook de klanten zijn 
heel tevreden met de grotere winkel.”

In de afgelopen jaren hebben Zandvoortse standplaats-
houders op de boulevard regelmatig te kennen gegeven 
dat zij meubilair willen bij hun standplaats. De gemeente 
is gebonden aan allerlei regelgeving die niet toestaat dat 
er mobiele zitjes ’s nachts op de boulevards blijven staan. 
Onlangs hebben zij bij de gemeente een voorstel inge-
diend om picknicktafels van wit beton te plaatsen die pas-
sen bij de uitstraling van de boulevard. Het college vindt 
dat een goed voorstel en wil dit, bij wijze van proef, deze 
zomer nog toestaan. 

Donderdagmiddag om 14.55 uur werd in de Protestantse 
kerk de 1.000ste bezoeker aan de tentoonstelling Joods 
Zandvoort van 1881-1951 verwelkomd. Paul Olieslagers, 
in zijn functie als voorzitter van het Genootschap Oud 
Zandvoort, heette Dirk Heine uit Ostritz (D) van harte wel-
kom en had een mooie bos bloemen voor zijn echtgenote 
meegenomen. 

Groep 3 en 4 van de Josephschool uit Bloemendaal gin-
gen afgelopen maandag een dag naar het strand om te 
strandjutten. Na een bezoek aan het Juttersmu-ZEE-um 
gebeurde het: de 7-jarige Mattis Koster uit Haarlem vond 
een lange bruine fles met een briefje erin! Het briefje 
kwam uit Wit-Rusland.

Wat de bedrijfsleider wel een 
probleem vindt, is dat mensen 
de ingang van de parkeergarage 
slecht kunnen vinden. Ze denken 
dat die bij de winkel zelf is, ze we-
ten niet dat die na de kerk rechts 
is (Cornelis Slegersstraat, red.). De 

De standplaatshouders willen 
meubilair bij hun standplaats 
zodat hun gasten lekker kun-
nen zitten bij het nuttigen van 
een snack of een visje. Een idee 
dat eenvoudig te realiseren lijkt, 
maar door allerlei regelgeving 

Heine kreeg ook nog twee fraaie 
boekwerken die met de tentoon-
stelling verband houden. Het ge-
zin Heine kreeg een persoonlijke 
rondleiding. De tentoonstelling 
mag bepaald niet mopperen over 

Eerst werd er aan een grap ge-
dacht maar al snel werd duidelijk 
dat het hier om echte flessenpost 
ging. Polina, de afzender van de 
brief, heeft haar brief van twee 
kantjes in het (Wit?)-Russisch 
geschreven. 

Een buurman van Mattis pro-
beerde het schrijven te ontcij-
feren. “De brief is afkomstig van 
een Russische dame. Het was 
een beetje een warrig verhaal 
maar het komt erop neer dat ze 7 
jaar geleden een man heeft ont-
moet waarop ze heel erg verliefd 
is geworden. Zijn naam noemt ze 

ingang moet met borden duide-
lijker worden aangegeven”, aldus 
Verhoek, “een minpuntje is ook, 
vind ik, dat je voor de parkeerga-
rage meteen het volle pond moet 
betalen. Wij zouden liever zien 
dat je voor het eerste uur tien 

erg lastig is. Als standplaatshou-
der mag je volgens de vergun-
ning ’s avonds geen spullen ach-
terlaten op de standplaats.

Het voorstel sluit aan bij de pilot 
van de gemeente om de boule-

de belangstelling. De tentoonstel-
ling is het bezichtigen dan ook 
meer dan waard. Tot 25 augustus 
kunt u nog terecht. De openings-
tijden zijn woensdag, zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 

niet in de brief, maar ze wil heel 
graag weer met hem in contact 
komen. Ze heeft al op verschil-
lende manieren geprobeerd in 
contact te komen met hem, maar 
die zijn allemaal mislukt. Daarom 
probeert ze het ook via de fles-
senpost!”, aldus de buurman.

De schoolkinderen waren erg 
onder de indruk van de brief en 
hebben uiteraard opgezocht 
waar Borisov in Wit-Rusland ligt. 
Ze hebben allemaal hun naam 
op een grote kaart geschreven 
en die gaan ze terugsturen naar 
het adres op de brief.

eurocent betaalt, oplopend naar 
het normale tarief. Ik ga contact 
opnemen met OVZ om te kijken 
of we met de gemeente daar mis-
schien een oplossing voor kun-
nen vinden. Het schrikt mensen 
toch af als ze voor het winkelbe-
zoek ook nog eens parkeergeld 
moeten betalen.”

Tenslotte heeft hij de afgelopen 
weken ook geconstateerd dat 
het voor de ingang af en toe een 
chaos is door de vele fietsen die 
voor de deur worden neergezet. 
Verhoek: “Die kris kras gepar-
keerde fietsen zijn inderdaad hin-
derlijk. Het is zelfs zo dat mensen 
met een scootmobiel de winkel 
niet in kunnen. Maar de oplos-
sing is nabij: er komt aan de zij-
kant van de ingang, in de Louis 
Davidsstraat, een groot fietsen-
rek. Dat wordt door de gemeente 
geplaatst op het moment dat de 
bestrating helemaal klaar is. Dan 
is de fietsellende voor de ingang 
hopelijk voorbij. Verder komt er 
in de hal van de winkel een bank-
je voor mensen die op de Belbus 
wachten. Ook een stukje service 
voor onze klanten.” Alles bij el-
kaar is Thomas Verhoek een blij 
man: “Wat wil je ook als je in zo 
een mooie winkel mag werken!”

vards op te waarderen met onder 
andere palmbomen, kiosken en 
een opgeknapte muur met foto-
werk van Zandvoort. Zo stellen 
de standplaatshouders voor om, 
uit eigen zak, dezelfde palmbo-
men te plaatsen als nu op de 
boulevard staan. Voor de reke-
ning van het meubilair trekt de 
gemeente ook haar portemon-
nee en betaalt de helft. 

In het najaar zal de gemeente 
met de deelnemers die meedoen 
aan de pilot rond de tafel gaan 
zitten. Uitgangspunten voor het 
gesprek zijn onder andere de 
uitstraling, het onderhoud, het 
gebruik, de duurzaamheid en 
tevredenheid van de gebruikers 
over de witte betonnen tafels. 
Ook de andere standplaatshou-
ders kunnen in de evaluatie 
aangeven of zij in de toekomst 
mee willen doen, onder dezelfde 
voorwaarden.

Bij teveel negatieve effecten zal 
de gemeente, die juridisch ei-
genaar is van deze proef, over-
gaan tot het weghalen van de 
picknicktafels. De deelnemende 
standplaatshouders krijgen dan 
een restitutie van 25%.
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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

P
I
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A                      

MMX open  vanaf 17.30 uur                                

Pizzeria MMX 
in juli en augustus 
6 dagen per week

 geopend
(maandag dicht)

16 soorten pizza
met echte 
mozzarella

****
heerlijke 

voorgerechten
  *****

mix grill 
****

cocktails

HALTESTRAAT   3                  
023 57 66 752     

van 16:00 tot 22:00 uur

Specialist voor al uw bloemwerken.

VOOR 
AL UW 
BLOEMWERK !

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Weekspecial:
Mosselen 

bereid op Spaanse wijze
geserveerd met brood

voor € 12,95

Tel: 023 - 571 75 80
(Vanaf don. 21 juli t/m woe. 27 juli)
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Dit is Eloy,  een jonge vrolijke kater van een jaar 

of twee. Eloy was nog een echte kater dat hij binnen 

kwam bij ons en was toen redelijk pittig. Inmiddels 

is hij gecastreerd en hoewel hij zijn wilde haren nog 

niet helemaal kwijt is is hij wel een stukje rustiger ge-

worden. Eloy wil graag het rijk alleen hebben voor 

wat betreft katten. Hij is graag buiten en zoekt dus 

een huis waar hij lekker door de buurt kan ravotten 

om vervolgens thuis te komen en de aandacht van 

de mensen te krijgen. Bent u op zoek naar een jonge 

frisse blom? Kom dan eens kennismaken met Eloy!

Wilt u weten welke andere katten of honden in het 

asiel verblijven? Ga dan naar: www.dierentehuis-

kennemerland.dierenbescherming.nl of kom langs. 

Dierentehuis Kennemerland is geopend van 
maandag t/m zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

 Tel. 023-5713888.

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

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

voor 2 personen €15,50

Info: www.aanzee12.nl

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

Uw gasten zullen het als extra service waarderen! 

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

Buiten model: € 99,- *

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

Plattegrond van Zandvoort



9

Zandvoortse Courant • NUMMER 29 • 21 JULI 2016

Britse schoolmuzikanten op het Raadhuisplein

De Mobilae waarmee de avonturen werden beleefd

“Je leven kan ineens over zijn”, 
wordt weleens gezegd. Een meer 
dan waarheid bestaat niet, is he-
laas gebleken. Of je als kind nu 
geraakt wordt op straat door 
een afgeketste kogel, in je werk 
als politie wordt neergeschoten 
in Baton Rouge (VS), je overre-
den wordt terwijl je gezellig de 
bevrijding aan het vieren bent 
tijdens het vuurwerkspektakel 
in Nice, Frankrijk, of, hoewel een 
mislukte staatsgreep in Turkije, 
het aantal doden een schrikba-
rend feit is. Er is allemachtig niet 
meer tegenop te schrijven.

Ik vraag mij af hoe enigszins ver-
doofd we raken. We willen niets 
of niemand laten winnen, wordt 
gezegd. Zal je anders denken 
als het één van jouw naasten 
overkomt? In een flits, in een 
simpele seconde en je leven 
wordt weggevaagd. Des temeer 
reden om niet alles uit te stellen. 
“Bestaan is een feit, leven een 
kunst”, zo wordt weleens gezegd. 
Hans Bouman vertelt daarover: 
Levenskunst gaat voor mij over 
de omgang met mijzelf en ande-
ren, emotie en ratio, lustbeleving 
en zelfbeheersing, genot en lij-
den, onverschilligheid en betrok-
kenheid, succes en falen, leven 
en dood. Bewust in het leven 
staan met al z’n facetten. Zin en 
betekenis zoeken en geven aan 
wat tot mij komt in mijn dagelijk-
se bezigheden. Aanvaarden wat 
komt en beamen wat is geweest. 
Ik lees het nogmaals: aanvaarden 
wat komt en beamen wat is ge-
weest. Ook in deze gevallen?

Toch draai je om en ga je weer 
verder. Met mijn zonnesteek nog 
op zak, vlei ik mij op een bescha-
duwd terras in Haarlem met goe-
de vriend, dineer met eega op het 
strand in de late, warme avond-
zon, bevind mij in een bewolkte, 
toch lekkere tuin waar het jaar-
lijkse barbecue feestje van vrien-
den in volle gang is en glimlach 
om een heerlijk gezellige ‘PubArt’ 
uitnodiging waarvoor ik, tussen 
alle leuke afspraken in, ook een 
plaatsje weet vrij te maken.

We moeten ons voorbereiden 
op een zogenaamde Europese 
11 september dag volgens de 
experts. Maar voorberei-
den daarop, hoe doen we 
dat? Aanvaarden wat komt 
en beamen wat is geweest 
klaarblijkelijk… 
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Evaluatierapport Maatschappelijke Dienstverlening 
geeft voldoende aandachtspunten voor verbetering

Okehampton School 
maakte een eigen feestje

Heerlijke reisverhalen

Sinds 1 januari 2015 wordt op het terrein van maatschap-
pelijke dienstverlening samengewerkt met de gemeente 
Haarlem. In het evaluatierapport van Seinstra van de Laar 
staat beschreven hoe deze samenwerking, met de uitvoe-
ring van taken door de gemeente Haarlem en de aansturing 
en politiek-bestuurlijke grip vanuit Zandvoort, is verlopen. 

Het optreden van de Okehampton School, donderdag-
middag op het Raadhuisplein, was vooral een feestje voor 
de muzikanten zelf. In wisselende bezettingen speelde 
de groep van 40 leerlingen uit Okehampton in het graaf-
schap Devon (GB) leuke, vlotte en moderne muziek. Maar 
meer gericht op de medeleerlingen, die vooraan op de 
grond zaten, dan gericht op het publiek, dat toch behoor-
lijk aanwezig was.

Maarten van Wamelen en zijn vrouw Marjolein hebben 
vorig jaar hun grote wens in vervulling zien gaan: zeilend 
reizen. Het echtpaar, dat al meer dan 30 jaar de Europese 
binnenwateren zeilend met een kajuitjacht doorkruis-
te, trok de stoute schoenen aan en trotseerden de grote  
zeeën met hun nieuwe catamaran Mobilae.

door Nel Kerkman

Vanaf het eerste moment dat 
Zandvoort de uitvoering van de 
Jeugdwet, de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) en 
de Participatiewet in 2015 heeft 
overgedragen aan Haarlem, 
hebben de Zandvoortse mede-
werkers zich welkom gevoeld 
in Haarlem. Mede door de korte 
voorbereidingstijd waren er in 
het begin van de evaluatie 2015 
sprake van een aantal onduide-

Het werd wel een vrolijk en spran-
kelend optreden van een groep 
enthousiaste scholieren die met 
een korte tournee door het wes-
ten van Nederland bezig zijn en 
her en der gratis concerten aan-
bieden. Een tweetal dissonan-
ten konden worden opgemerkt. 
Het eerste was het carillon, dat 
op de hele uren dwars door de 
muziek zijn ‘ding’ deed. De twee-
de dissonant was van een heel 
andere orde. De Meet & Greet 
met de DTM-coureurs, die op 

Een droom ging in vervulling 
na de succesvolle strijd van 
Maarten tegen de bij hem ge-
constateerde kanker. Eind 2011 
kocht het echtpaar in Lissabon 
een Lagoon 380 waar ze veel 
opmerkelijke avonturen mee 
beleefden; eerst als kennis-
making langs de Portugese 
Algarve, daarna verder weg. 
Maarten schreef de gebeurte-
nissen op en gesteund door 
Marjolein maakte hij er een 
boeiend en vlotlezend boekje 
van. Maar wat opmerkelijk is, 
hij heeft na ieder avontuur een 
recept opgenomen dat een 
link heeft met het gebeuren. 

ren dat er bij buurtbewoners 
iets aan de hand is, gaan zij 
erop af en maken contact. In het  
rapport staan diverse conclu-
sies en aandachtspunten voor 
verbetering. Een van de ver-
beteringen zou zijn om ook in 
Zandvoort een sociaal wijkteam 
te gaan invoeren. In een inter-
view geeft wethouder Gert-Jan 
Bluijs aan daar zeker een voor-
stander van te zijn zodat er een 
adequaat vangnet komt en 
hulpvragen sneller behandeld  
kunnen worden.

Uitvoering van taken
Het rapport bevat daarnaast nog 
een paar opmerkelijke aanbe-
velingen over de uitvoering van 
taken die zeker de aandacht ver-
dienen. Zowel vooraf als achteraf 

lijkheden en knelpunten maar, 
zo staat in het rapport, deze zijn 
door constructief overleg met el-
kaar besproken en in meerdere 
maten afgenomen. Echter de 
samenwerking is zeker nog niet 
geheel uitgekristalliseerd, aldus 
het rapport.

Sociaal wijkteam
In Haarlem zijn acht sociale 
wijkteams actief. Zij zijn de 
ogen en oren van de wijk. Bij 
signalen van instanties of bu-

het Badhuisplein voorzien was, 
kwam plotseling nog even langs. 
De rijders waren met een drie-
tal pace cars naar het centrum 
gekomen en die maakten nogal 
wat herrie. 

Peter Tromp, die de Engelse 
schooloptredens van de afge-
lopen weken binnenhaalde, 
maakte bekend dat er in au-
gustus opnieuw een optreden 
van een Engelse groep op het 
Raadhuisplein komt. 

De markante recepten zijn al-
lemaal op de Mobilae ontstaan 
en vaak met vrienden en goede 
kennissen gedeeld. 

Een informatief boekje is het 
geworden, omdat ook een 
groot aantal aanlegplaatsen 
in de hele Middellandse Zee 
en de Atlantische Oceaan, tot 
de Canarische eilanden aan 
toe, (kort) beschreven worden 
en samen met de recepten 
leuk om te lezen is geworden. 
Dit smakelijke reisverslag is 
voor € 15,95 te koop bij Bruna 
Balkenende of te bestellen via  
mobilae.sailing@gmail.com.

duidelijk te communiceren naar 
de cliënten met een vast en goed 
bereikbaar aanspreekpunt plus 
een persoonlijke en flexibele be-
nadering om te komen tot een 
oplossing, is er zeker een. Ook 
de eigen bijdrage en financiële 
situatie met betrekking tot de 
Wmo zal beter gecommuniceerd 
moeten worden. Tenslotte is er 
een aanbeveling om een plan 
van aanpak op te stellen in sa-
menwerking met de gemeente 
Haarlem. 

Het evaluatierapport zal voor 
bespreking in de raadscommis-
sie in september aangeboden 
worden, als bouwsteen bij de 
visievorming over de toekomst 
van de ambtelijke organisatie 
van Zandvoort.



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
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Particuliere zandkorrel 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 
• Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

Zakelijke zandkorrel 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van 
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van 
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 30 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Zandkorrels invulbon

1
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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
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10,00

11,00

8,50

9,50
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10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00

Kom bridgen 
BC Kostverloren zoekt 

nieuwe leden voor 
de maandag-en 
vrijdagmiddag. 

65 euro per seizoen. 
Lid van de NBB. 

info: fam. Aukema 
023-5730706. 

aukema@zonnet.nl
....................................................

Garages te huur 
met elektra. 

Vanaf € 130,-. 
Diverse locaties 

in Zandvoort. 
Tel. 06-28640654

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

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

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en 

onderhoud.
Boomverwijdering 
en terrasreiniging.
Tevens reparatie 

straatwerk.
023-5353591 of

06-22209568

STUCADOOR
heeft tijd over voor 

al uw binnen- en 
buitenstucwerk. 
Vanaf € 10 p/m2. 
Ook schilderwerk 

mogelijk. 
Tel. 06-33448192

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

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.amsterdam-
aanzee. 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

023 
schilderwerken

Mob: 06-23452946
Voor al uw

binnen en buiten
schilderwerk.

www.023schilderwerken.
wordpress.com

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

Trade Ard 
Automobielen

BOVAG en 
NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 
4x4 Drives

Autobedrijf Molenaar
Zandvoort.

Voor uw APK, alle
onderhoud, 
reparaties

en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

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

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

Voor een pedicure
behandeling waarin u 
de baas blijft over uw

voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 

likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels

gaat u naar
Pedicure Carla.

Tevens Reiki behande-
lingen, pijnverlichtende 

massagebank
en mental coach 

gesprekken. 
Pro-voet lid.18 
jaar ervaring.

Tel. 06-46098919. 
Pinnen mogelijk,
www. pedicure-

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

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

amsterdam en blijf 
op de hoogte

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

 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 

schoonmaakwerk 
bij u thuis.

Tel. 06-44875212

Zandkorrels

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

Trimsalon 
Zandvoort

heeft nog plekken
 over voor het 

trimmen van kleine 
hondenrassen. 

Wassen, knippen en 
föhnen voor € 45,00. 

Bel voor afspraak 
06-41960517

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

Live
 va

nuit h
otel

 H
ooglan

d 

‘G
oed

em
org

en
 Zan

dvo
ort’

10.10 uur 

10.40 uur 

11.10 uur 

11.25 uur 

11.40 uur 

Programma zaterdag 23 juli:

Presentatie: Irene de Jager en Gerrie Rutte

De duinwachter vertelt
Gerard Scholten

Art Gallery de Wachtkamer
Mona Meier-Adegeest

Stand van zaken OVZ
Peter Tromp

EK Zandsculpturenfestival
Hilly Jansen

ZiZo Lounge stelt zich voor
Robin de Graaf

Benieuwd naar wat voetre� exologie 
voor jou kan betekenen? 

Kom ‘ns langs!
Bel 023-5611266 of ga naar www.mandyschoorl.nl
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Winnaar van de zaterdagrace Robert Wickens | Foto: Chris Schotanus

Alle winnaars van het Zandvoort Open

Drukte op de boulevard | Foto: Chris Schotanus

Nederlands randje aan DTM-overwinning 

Presentatie DTM-rijders bij de Rotonde

Ap Bol nieuwe golfkampioen  
van ZandvoortDe ene race was de andere niet. Daar waar zaterdag  

Robert Wickens de ‘korte’ race bij de DTM wist te winnen, 
was het Jaime Green die dat op zondag deed. Het waren 
tevreden gezichten bij Mercedes en Audi. Bij BMW was 
dat minder, hoewel klassementsleider Marco Wittmann 
opgelucht adem kon halen. Want na het weekeinde op 
Zandvoort staat de Duitse BMW rijder nog steeds als  
eerste genoteerd.

Voorafgaand aan de DTM races gaf een negental coureurs donderdagmiddag acte de 
présence tijdens een Meet & Greet op de boulevard. Ook werd op het strand een potje 
Petanque gespeeld door de rijders.

Met grote overmacht heeft Ap Bol maandag het Zand-
voorts Open gewonnen. Met een handicap van 16.3 pres-
teerde hij het om 46 Stableford-punten bijeen te slaan op 
de baan van Kennemer Golf & Country Club. “Bijna iedere 
hole speelde hij par of -1. Een topprestatie!”, zei voorzitter 
Enno Osinga. Bol volgt Jules Vasterman op.

 

Aan de overwinning van 
Wickens zat zelfs nog een klein 
Nederlands randje: Wickens 
deelde de overwinning met 
zijn engineer Wilmar Franssen 
uit Hoofddorp. De overwinning 
was ook een opluchting voor 
Mercedes, want sinds 2010 won 
het merk geen wedstrijd meer 
op Zandvoort. Toen was Gary 
Paffett de laatste die dat lukte. 
Diezelfde Paffett was dit week-
end juist in de tweede race de 
beste Mercedes rijder door ach-
ter Green als tweede te finishen.

De rijders werden met de Safety-
cars van de drie deelnemende 
merken Mercedes, Audi en BMW 
eerst naar het Raadhuisplein ge-
reden waar ze veelvuldig op de 
foto werden gezet. Vervolgens 

Het was het 16e kampioenschap 
voor golfers die permanent in 
Zandvoort wonen; alleen zij kon-
den zich inschrijven. Dat deden 
niet minder dan 150 dorpsgeno-
ten. Omdat er slechts 96 plaat-
sen te vergeven zijn, moest ook 
dit jaar weer geloot worden.

Het toernooi an sich was deze 
editie onder een goed gestern-
te georganiseerd. Volop zon en 
een niet te hoge temperatuur 
waren er debet aan dat er goed 
gepresteerd werd. Een van die 
goede prestaties leverde de pas 
15-jarige Sam Riemersma. Zij 
speelt met een handicap van 7 (!)  
en stond voor de eerste keer 
op de verraderlijke baan van  
de KG&CC. Zij kwam tot een  

Zo goed als het in de eerste race 
ging voor Mercedes, zo drama-
tisch verliep de hoofdrace op 
zondag voor het merk. Wickens 
belandde bij het uitkomen van 
de Mastersbocht naast de baan 
en had een grote hoeveelheid 
gras aan de onderkant van de 
auto. De oorzaak was een lek-
ke linker voorband. Hetzelfde 
overkwam Christian Vietoris. De 
Duitser was wellicht in de ban 
van de Pokémon mania die ook 
in Zandvoort heerste en schoof 
door onoplettendheid de baan af.

reden ze naar de rotonde op het 
Badhuisplein, waar ze ook uit-
stapten voor handtekeningen en 
selfies. Uiteindelijk gingen ze naar 
de Haven van Zandvoort waar de 
officiële presentatie werd gehou-

wereldprestatie door maar liefst 
42 Stableford-punten te verga-
ren. De nieuwe voorzitter van de 
‘Kennemer’, Enno Osinga, stak 
zijn bewondering dan ook niet 
onder stoelen of banken voor 
dit natuurtalent en sprak de ver-
wachting uit dat zij een grote in 
de Nederlandse golfwereld kan 
worden. 

Uitslag Zandvoorts Open: 1. 
Ap Bol 46 Stablefort-punten;  
2. Sam Riemersma 42 en 3. 
Steven Koutstaal met 36 punten. 
Longest drive dames: Elisabeth 
Hauswirth (207 meter); longest 
drive heren: Steven Koutstaal 
(262 meter). Neary dames: Afra 
Bakker (154 cm van de hole);  
neary heren: Jan Cottaar (128 cm.).

Voor de race van zondag mocht 
René Rast, die vooral bekend-
heid geniet bij de Duitse Porsche 
Carrera’s, plaatsnemen achter 
het stuur van de DTM wagen van 
Adrien Tambay. De Fransman on-
dervond nog teveel hinder van 
een kwetsuur die hij opliep in de 
zaterdagrace. Tambay werd bij 
de start geraakt door Maximilian 
Götz, waardoor beiden al na en-
kele meters de wedstrijd moes-
ten staken.

In de Formule 3 was de eerste 
race voor Lance Stroll, maar 
moest de Canadees bij de andere 
twee races achteraan starten. Op 
die manier kon hij zijn prestatie 
van de eerste race niet herha-
len. De Nieuw Zeelander Nick 
Cassidy was in de tweede race de 
beste en in de derde race was het 
de Duitser Maximilian Günther 
die de zege wist binnen te halen. 
Hij kwam nauwelijks in de pro-
blemen, omdat met name in die 
derde race er flinke gaten ont-
stonden tussen de eerste zeven 
rijders van het veld.

Net als bij de grote broers van de 
DTM ging het op zaterdag even-
eens mis bij de start van de Audi 
TT Sport. Bij het uitkomen van 
de Tarzanbocht kwam een aantal 
rijders met elkaar in aanraking. 
Opvallend was het rijden van 
twee Nederlandse gastrijders in 
deze klasse. Allard Kalff kwam als 
beste uit de bus voor circuitei-
genaar prins Bernhard jr. en de 
Fransman Adrien Theaux.

den. Veel publiek was op de been 
dat gretig de aangeboden vlag-
gen en caps tot zich nam. Leuk 
om deze coureurs eens van dicht-
bij mee te maken en een goed ini-
tiatief voor Zandvoort.

Autosport - DTM Golf - Zandvoort Open

Op alfabetische volgorde:
Aan Zee (strandclub 12)
Abovo Media
Administratiekantoor 
 K. Willemse
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
BKZ
Bloemsierkunst J. Bluijs
Buddha Beach
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dorsman Assurantiën
Empelen en Van Dijk
Het Pakhuis

Hot Yoga Studio Daandasana
Huisartspraktijk 
 Dr. H.A. Scipio Blüme
Koene Cleaning Service
KVV Grafische Vormgeving
MMX Italian Restaurant
Modeltuinen Zwanenburg
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Shiatsis
SKiP
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Pluspunt 
 Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Taxicentrale Fred Spronk
Tent 6
Uitvaartverzorging Erika

Adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  

houden van alles wat in Zandvoort leeft. 



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

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

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

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

• Keesomstraat 15, kappen zeven bomen, ingekomen 08 juli 
2016, ODIJ-2016-30950.

• Locatie: openbaar terrein Maximapark, kappen boom, 
ingekomen 13 juli 2016, ODIJ-2016-30961.

• Locatie: Sophiaweg (openbaar terrein perceelnr. ZVTOO B 
10668), kappen boom, ingekomen 14 juli 2016, ODIJ-2016-
31030.

• Locatie: L. Davidsstaat thv Raadhuisplein (openbaar terrein 
perceelnr. ZVTOO C 6814 GO en 6800 GO), kappen twee 
bomen, ingekomen 14 juli 2016, ODIJ-2016-31034.

• Kostverlorenstraat 114, uitbreiden garage, ingekomen 14 
juli 2016, ODIJ-2016-31054.

Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Zandvoortselaan 130, gedeeltelijk  vervangen pantanet-

gaasraster door dubbelstaafmatraster, ingekomen 14 juli 
2016, ODIJ-2016-31036.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• De Ruyterstraat 2 flat 3, doorbraak muur tussen woonkamer 

en slaapkamer, verzonden 12 juli 2016, ODIJ-2016-30467. 
• Locatie parkeerterrein Blv.Barnaart ten zuiden van gebouw 

Blv.Barnaart 59, verzoek afwijken van het bestem.pln voor 
tijdelijke (4 mnd) maken van een camperplaats, verzonden 
13 juli 2016, ODIJ-2016-30875.

• Max Euwestraat 79, plaatsen dakkapel achterdakvlak, 
verzonden 13 juli 2016, ODIJ-2016-30400.

• Haltestraat 5-7, uitbreiden restaurant, verzonden 14 juli 
2016, ODIJ-2016-26096.

• Mr. Troelstrastraat 33, kappen boom, verzonden 14  juli 
2016, ODIJ-2016-30843.

Bentveld:
• Westerduinweg 16, kappen bomen, verzonden 12 juli 2016, 

ODIJ-2016-29603.
• Bramenlaan 3, kappen vijf bomen, verzonden 14 juli 2016, 

ODIJ-2016-29963.

Omgevingsvergunning geweigerd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Marisstraat 32, verzoek afw.bep.vh bestem.pln voor split-

sen van twee woningen, verzonden 08 juli 2016, ODIJ-
2016-29343.

• Dr. Kuyperstraat 3, kappen boom zij-erf, verzonden 13 juli 
2016, ODIJ-2016-28869.

• Leeuwerikenstraat 1, kappen boom achtertuin, verzonden 
13 juli 2016, ODIJ-2016-30159.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
• Kostverlorenstraat 6, kappen boom, verzonden 14 juli 

2016, ODIJ-2016-30277.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of digitaal in 
te zien op de computer in de hal van raadhuis. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort 
kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook 
digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket 
Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daar-
voor moet u wel beschikken over een elektronische handteke-

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2016

Schoonmaak GFT-containers
Van 25 juli 2016 t/m 29 juli 2016 worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen 
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan 
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook 
na 17.30 uur zijn. 

Wijziging arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 
bekend. Het college heeft in de vergadering van 5 juli 2016 de 
volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden 
gemeente Zandvoort vastgesteld.  
•  Het besluit van datum 10 mei 2016 inzake salarisschaal A 

in te trekken;
•  Arbeidsvoorwaarden garantiebanen, per 1 september 2015;
•  Revisie integrale toelichting bij de CARUWO, per 1 januari 

2016.

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de 
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht weder-
om te zijn vastgesteld. 

Wijziging geluidsdag in stranddeelgebied 5.
Op de genoemde data mag in 2016 per stranddeelgebied een 
incidentele geluidsfestiviteit worden georganiseerd.

Deelgebied 1 (nrs 1A/1B/1C)
8 juni 2016
24 juni 2016
7 september 2016
Deelgebied 2 (nrs 1/2/3/5)
16 juli 2016
13 augustus 2016
nog nader in te vullen één dag in september
Deelgebied 3 (nrs 5A/6/7/8/9/10/11/12)
1 juli 2016
19 augustus 2016
20 augustus 2016
Deelgebied 4 (nrs 13 t/m 19)
15 mei 2016
17 juli 2016
31 juli 2016
Deelgebied 5 ( nrs 20/20A/21/23/23A/24/25/26)
15 juli 2016 wijziging 
24 juli 2016
28 augustus 2016
24 september 2016 VERVALT

Inloopspreekuur Buurtbemiddeling op 23 augustus
Wegens de vakantieperiode is het eerstvolgende inloop-
spreekuur Buurtbemiddeling op dinsdag 23 augustus van 
15.00-16.00 uur bij Pluspunt. Dit spreekuur is voor bewoners 
die overlast ervaren van buren. Vanaf deze datum is het 
spreekuur in de even weken op dinsdag van 15.00 - 16.00 uur. 
Tijdens dit spreekuur zijn medewerkers van Buurtbemidde-
ling, Woonstichting De Key en gemeente Zandvoort aanwezig 
om u te woord te staan en te adviseren. Buurtbemiddeling is 
een onpartijdige organisatie die zich inzet voor bewoners. 
Vrijwillige bemiddelaars voeren de bemiddeling uit. Voor in-
formatie over Buurtbemiddeling kunt u kijken op de websites 
van MeerWaarde, De Key en Gemeente Zandvoort.  

Officiële mededeling: noodkap.
Zandvoort: Voor het kappen van zeven bomen op het perceel 
Keesomstraat 15 is per 11 juli  2016 een noodkap afgegeven. 
Het kappen vanwege direct omgevingsgevaar was noodza-
kelijk. 

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Locatie parkeerterrein Blv.Barnaart ten zuiden van gebouw 

Blv.Barnaart 59, verzoek afwijken van het bestem.pln voor 
tijdelijke (4 mnd) maken van een camperplaats, ingekomen 
08 juli 2016, ODIJ-2016-30875.

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. 


