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 MAXIMA 
VLOER EN RAAM TOTAAL 

Voor al uw Vloeren en Raamdecoratie! 

WWW.MAXIMAVLOERENVOORDELIG.NL 

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

1

9 14 153
Campers Zwemmen Museum Sport
Campers van
harte welkom
op boulevard

Roep om
terugkeer
schoolzwemmen
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100 jaar BMW
in Zandvoorts
Museum

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

Zandvoortse
dressuurruiter
in Grand Prix

Inbraakgolf bij 
sportverenigingen

Opnieuw is er in de kantine van ZSC ingebroken. Het 
is dit jaar nu al de zesde keer dat dit is gebeurd. De 
inbraken gaan met grof geweld gepaard en er wordt 
veel gesloopt. Nu werd de alarminstallatie van de 
muur getrokken en werd er met een koevoet toe-
gang tot het pand verkregen. Daar werd een afgeslo-
ten kast met veel grof geweld, en met grote schade 
als gevolg, geopend. 

In de kast waren niet of nauwe-
lijks zaken van waarde. "We heb-
ben hier zo goed als niets meer 
liggen. Door schade en schande 
zijn we wijs geworden en laten 
hier niets meer achter. Wel zijn 
we opnieuw met een behoorlij-
ke schadepost opgezadeld", zegt 
interim penningmeester Jaap 
Brugman, die opnieuw aangifte 
bij de politie heeft gedaan..

De laatste paar weken is het 
echt schering en inslag voor 

wat betreft inbraken bij sport-
verenigingen in sportcomplex 
Duintjesveld. Vorige week werd 
ingebroken bij de buren van ZSC, 
de Zandvoortsche Hockeyclub. 
Volgens de politie is het een 
groot probleem omdat het nu 
eenmaal niet mogelijk is om de 
hele nacht alleen hier patrouil-
les te rijden of lopen. Heeft u in-
formatie over deze of de andere 
inbraken? Meldt u dat dan bij de 
politie op 0900-8844 of via 'Meld 
misdaad anoniem' op 0800-7000.

Strand-
schoonmaak

‘Kunnen die 
vrijwilligers niet 

elke week worden 
ingehuurd?’

Bijna 20 ton afval 
van het strand gehaald

Inbraakschade bij ZSCOpruimactie van de actie Beach Clean Up | Foto: Rob Bossink

Zondag eindigde de vierde editie van de landelijke Boskalis Beach Cleanup Tour bij 
het Zandvoortse strandpaviljoen Ahoi. Ruim 2.300 vrijwilligers hebben in twee weken 
tijd 350 kilometer Nederlandse stranden handmatig schoongemaakt. Zij verzamelden 
niet minder dan bijna 20 ton troep, die hoofdzakelijk van de maritieme sector afkom-
stig blijkt te zijn.

Bij de afsluiting bij Ahoi werd 
duidelijk dat er, voor zover be-
kend, slechts 4 Zandvoorters 
aan de laatste etappe van 
Langevelderslag naar Zandvoort 
hadden deelgenomen. “Ik liep 
met mijn ‘wandelvriedin’ mee 
omdat we regelmatig over het 
strand vanaf de Amsterdamse 
Water leidingduinen naar 
Zandvoort lopen en dan ko-
men we toch vaak troep tegen. 
Ik moet wel zeggen dat het op 

het stuk vanaf de provincie-
grens nu reuze meevalt wat er 
aan rommel ligt”, zei de 
Zandvoortse deelneemster 
Thea Pellerin. 

Tweede Kamerlid Fatma Koşer 
Kaya (D66) en burgemeester 
Niek Meijer maakten samen 
met directeur Floris van Hest 
van de Stichting De Noordzee 
in paviljoen Ahoi de eindresulta-
ten van de Beach Cleanup Tour 
bekend. In veertien dagen tijd 
werd dit jaar 19.203 kilo afval 
van de Nederlandse stranden 
opgeruimd. Het overgrote deel 

van het gevonden afval is af-
komstig uit de maritieme sector. 
Trossen, touw en netten komen 
regelmatig op het strand voor. 
Maar er zijn ook opvallende 
vondsten gedaan, zoals � essen-
post uit Engeland, een wc-bril, 
een koeienhuid, een grote BH 
en de wervel van een volwas-
sen bruinvis. 

Volg de gemeente Zandvoort op Facebook!
www.facebook.com/gemeentezandvoort

Gemeente Zandvoort
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GEMEENTE ZANDVOORT 08 - 14 AUG. 2016
Overleden:
Everts, John Robert, geb. 1940
Van der Eijk, geb.-Kampfraat, Augusta Johanna Maria, geb. 1924
Tomassen, Jacob, geb. 1934
Stal, Ernst Paul, geb. 1958
Van der Heijdt, geb.O� erman, Dina, geb. 1920
Zijp, geb. Geusebroek, Maria, geb. 1921

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai 
www.kerkzandvoort.nl 

RK Parochie St. Agatha
09.30 uur pastor G. Zaal
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor W. Al

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

Zondag 21 augutus

Kerkdiensten 

Burgerlijke stand

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.

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 AUGUSTUS te bestellen

Voor
Venkelworst van Brandt en Levie met rode kool pickles, 
linzen en bladspinazie
Huisgerookte forel met little gem, appel en toast
Gegrilde avocado met kikkererwten en tahin

Hoofd
Diamanthaas met berlottibonen, buikspek en laurier jus
Dorade filet met lamsoren, gnocchi en salsa verde
Aubergine met cous cous, waterkers en blue d’Auvergne 

Na
Bosbessen cheesecake van de Groene Zusjes
Tiramisu

  Verlost van verwarring
  door zijn afnemende geheugen.
  Verlost van de vreselijke pijn.
  Verlost van de vele ziekenhuisopnames,
  het zal een bevrijding zijn…..

In dit vertrouwen is, in aanwezigheid van ons, rustig van 
ons heengegaan onze lieve, charmante en humoristische 
vader en schoonvader

Dirk ErriD van DEr LEi

Dick
Weduwnaar van Joke Hoenderop

* 6 juli 1929                                        † 9 augustus 2016

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van 
“Klein België” te Haarlem, voor de liefdevolle wijze waarop 
zij onze vader en schoonvader hebben verzorgd.

   Yvonne en Jacob

   Marianne en Cees

Correspondentieadres:
Yvonne van der Lei
De Ruyterstraat 92
2041 HN Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Specialist voor al uw bloemwerken.

t/m woensdag 24 augustus

Wegens 
vakantie 
gesloten 

AJUMA  | Zuidstrand 2  |  2042 AG  |  Zandvoort  | 023-5714608  |  www.ajuma.nl  |  zuidstrand@ajuma.nl

Gin Sum Club
Table 24 ‘to share’
Rick May a.k.a Fris
Noor Bloemendaal
Hout Young heroes

by reservation only....

exclusive cooking by guest restaurant

€39.50 incl. bubbelsmondays at 19h00

AMAZING MONDAYS

AJUMA 05 sep  

12 sep  
19 sep 
26 sep 

03 okt

HOOG HOOG HOOGLaag Laag

Waterstanden
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We missen onze rots in de branding

Hans Janssen

Amsterdam,                                           Zandvoort,
10 februari 1944                                12 augustus 2016

Emma, Skylla, Phaedra, Hans, 

Jeroen, Jam, Paul, Burre, Bonne

We hebben in besloten kring afscheid genomen.

Ons avontuur begon 25 jaar geleden….

Gefeliciteerd 
      met wederom een mooie mijlpaal! 
         Xx Je moppie

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

Uw specialist in wild en gevogelte 

O.a. vers verkrijgbaar:

• Verse kip cordon bleu € 1,19  100 gr.

• Kipschnitzel zigeuner 
of naturel € 1,19  100 gr.

• Biologische kipfilet  € 1,98  100 gr.

Iedere woensdag op de weekmarkt 

Poelier 
Hans Ruardy
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…mogen wij eindelijk offici-
eel klagen. Dat zegt het KNMI 
want, zo melden zij, is de wis-
selvallige zomer zeer teleurstel-
lend verlopen. Ook het voorjaar 
had weinig zonnige dagen. De 
Bilt kan het weten, zij houden 
alles in statistieken perfect bij. 
Ik vraag mij alleen af of zij ook 
doorhebben dat in Zandvoort 
altijd de zon schijnt. Vaak is in 
het binnenland slecht weer 
of zie je donkere wolken rich-
ting Haarlem en dan is het bij 
ons fantastisch strandweer. 
Misschien een reden tot offici-
eel klagen bij De Bilt dat zij dit 
ook in hun weerbericht moeten 
meenemen? 

Straks beginnen de scholen 
weer. Meer dan 47.000 studen-
ten pakken voor het eerst hun 
studie op. Een ervan is onze 
kleindochter, kleine meisjes 
worden groot. En zo heeft ieder 
gezin over twee weken wel een 
kind die een eerste stap gaat ne-
men in een onbekend wereldje. 
Ook de politiek zal na het zomer-
reces de draad weer oppakken. 
De strijdbijl en de messen wor-
den geslepen. Sommige politie-
ke partijen waren ook in de rust-
periode actief met het sturen van 
brieven naar het college. Prima 
om alert te blijven anders dut 
men maar in. En daar zitten wij, 
de burgers van Zandvoort, niet 
op te wachten. Bij het aanbod 
van het pretpakket zijn er ook 
serieuze zaken die de aandacht 
vragen. Zo was er veel ruis over 
de bus Amsterdam Beach. En bij 
nader inzien valt het best mee. 
De naam op bus 80 is gewoon 
hetzelfde gebleven: ‘Busstation 
Zandvoort’. Alleen zijn de bus-
sen met stickers beplakt met 
Amsterdam Beach. Zelfs de hal-
tes en de route zijn niet veran-
derd. Het was een storm in het 
bekende glaasje water. 

Over 2 weken eindigt de meteo-
rologische zomer. Aan alles is te 
merken dat de herfst nadert. De 
gierzwaluwen zijn naar warmere 
landen vertrokken. De spinnen-
webben zijn onzichtbaar aan-
wezig. De bolchrysanten zijn 
te koop. De zomerkleding is in 
de aanbieding en de catalogus 
met de herfstcollectie valt op de 
deurmat. Dus geniet nog lekker 
voordat de herfst zich meldt. 
Voordat de schoolbel luidt 
zijn de kinderen nog actief 
bij het timmerdorp. En als 
extra toetje… schijnt de 
zon. Wij klagen niet!

Column
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Twee arrestaties na 
vechtpartij

Pop-Up wagen 
voor vrije horizon

De politie heeft zaterdagavond rond 23.50 uur op de  
Tolweg twee plaatsgenoten van 17 en 18 jaar aangehou-
den verdacht van openlijke geweldpleging waarbij een 
16-jarige Zandvoorter een hoofdwond heeft opgelopen.

Van 18 tot 20 augustus organiseert Stichting Vrije Horizon 
in samenwerking met de Bewoners Leefbare Kust (BLK) 
een pop-up actie voor het behoud van een vrije horizon 
voor de kust van Hollland, op de boulevard De Favauge 
nabij het Palace Hotel. De actie vindt gelijktijdig plaats 
met de paalzitactie in Katwijk. Het slachtoffer werd met bericht-

jes op zijn smartphone naar de 
Tolweg gelokt, waar hij door een 
groepje jongeren werd opge-
wacht. Daar werd hij geschopt 
en geslagen en uiteindelijk werd 
van enige afstand een fles tegen 
zijn hoofd gegooid. Uiteindelijk 
konden twee verdachten elders 

Drie dagen lang zullen bewoners 
en bestuurders van Katwijk en 
andere kustgemeenten, waaron-
der Zandvoort, weer paal gaan 
zitten voor een vrije horizon en 
tegen de komst van grootscha-
lige windmolenparken voor de 
Hollandse kusten. Zandvoorter 
Peter Bluijs is een van hen. Hij 
gaat na Zandvoort en Noordwijk 
voor de derde keer omhoog om 
zijn ongerief over het mogelijk 
dichterbij plaatsen van windtur-
bines te onderstrepen. 

In de speciale pop-up actiewa-
gen wordt informatie verstrekt 
over de stand van zaken met 
betrekking tot de plannen en 
de politieke besluitvorming, en 
kunnen mensen handtekenin-
gen plaatsen die aan de Tweede 
Kamer zullen worden aangebo-
den tijdens het debat dit najaar. 
Verder worden er schilderses-
sies van een vrije horizon ge-
organiseerd, onder de noemer: 

op de Tolweg door de politie 
worden ingerekend.

Als u getuige bent geweest van 
dit incident, of anderszins infor-
matie heeft, dan kunt u bellen 
met 0900-8844. Liever anoniem? 
Belt u dan met ‘Meld misdaad 
anoniem’: 0800-7000.

‘Schilderen aan Zee’, en loopt er 
een fotowedstrijd voor de mooi-
ste foto van Luchterduinen, waar 
u prijzen kunt winnen zoals di-
nerbonnen en een overnachting 
voor 2 personen aan zee. 

Wilt u meer weten of meedoen? 
Gaat u dan op donderdag, vrij-
dag of zaterdag naar de Pop-
Up wagen op de boulevard De 
Favauge of bezoek de protest-
paal in Katwijk waar een gevari-
eerd programma worden geor-
ganiseerd. Meer informatie krijgt 
u bij contactpersoon Esther 
Janssen: tel. 06-25560818 of e-
mail: ejanssen.ci@gmail.com.

Camperplaatsen op de boulevard

Zandvoort wil een campervriendelijke gemeente zijn

De vraag naar gereguleerde overnachtingsplaatsen voor 
campers, de zogenoemde GOP’s, groeit nog steeds. In 
Zandvoort zijn sinds vorig jaar op camping De Duinrand 
en De Branding camperplaatsen gesitueerd. Voor campe-
raars die niet op een camping willen staan, is er sinds kort 
een ruimte beschikbaar op de boulevard Barnaart. 

door Nel Kerkman 

Vanaf 2013 staat de plaatsing 
van campers in de gemeente 
Zandvoort regelmatig ter discus-
sie in de gemeenteraad. Op het 
parkeerterrein De Zuid (P Zuid) 
werd een gedeelte bestemd 
voor campers met minimale 
voorzieningen. Het kortstondig 
overnachten (1 nacht) op P Zuid 

werd gedoogd totdat de direct 
omwonenden in 2014 aangaven 
veel overlast te ervaren van de 
wildkampeerders. Het gedogen 
werd daarom door de gemeente 
gestopt. Maar de verblijfssector 
heeft een impuls nodig en om 
daar aan te voldoen staat er in de 
Visie op Verblijfsaccomodaties 
dat: ter aanvulling op de cam-
perplaatsen op camping De 

Duinrand en De Branding meer 
gereguleerde camperplaatsen 
gerealiseerd moeten worden. 
In 2015 gaf wethouder Gerard 
Kuipers, naar aanleiding van 
een motie van VVD en GBZ, zijn 
toezegging om GOP’s te realise-
ren vóór het zomerseizoen van 
2016. Op 7 augustus 2016 werd 
de proef gestart met het aan-
wijzen van 10 GOP’s op het par-
keergedeelte van de boulevard 
Barnaart.

Vrije vogels
Na de wat late start in het sei-
zoen, staan de eerste ‘vrije vo-
gels’ op de mooiste kampeer-
plek die je je maar kunt wensen. 
Weliswaar zonder benodigde 
faciliteiten zoals water en elektra 
maar eventueel kan men die op 
de camping De Branding verkrij-
gen. Voor een vergunning moet 
men zich eerst aanmelden bij de 
receptie van De Branding. Een 
overnachting op de boulevard 
kost € 17,50 per nacht exclusief 
€2,25 per persoon toeristenbe-
lasting. Niet verkeerd voor deze 
unieke plaats, want sta je met 
de camper op de camping dan 
zijn de kosten aanzienlijk hoger. 
De beheerder van de Branding 

heeft toezicht op deze alterna-
tieve kampeerplaats en draagt 
€ 5 per camper plus toeristenbe-
lasting aan de gemeente af. Bij 
vertrek dient de eigenaar van de 
camper een enquêteformulier in 
te vullen om eventuele schoon-
heidsfouten in kaart te brengen.

Een proef
Na een rekensommetje kom je 
snel uit op een nadelig saldo 
voor de gemeente. Immers per 
camper worden er twee par-
keerplaatsen bezet die per plek  
€ 12,50 per dag opleveren. 
Kuipers is zich bewust van het 
nadelige saldo maar hij geeft aan 
dat men zo niet moet rekenen. 
Het nadelige saldo zal worden ge-
dekt uit de post Parkeerterreinen. 
“Er is veel vraag naar GOP’s en 
ook dit toerisme moet een kans 
krijgen om Zandvoort te bezoe-
ken. Net zoals de kiosken op de 
boulevard en de picknicktafels 
van de visventers, zijn ook deze 
GOP’s een proef. Op 31 oktober 
wordt de proef beëindigd en 
daarna bekijken wij of er meer 
GOP’s bij kunnen”, zegt Kuipers. 
In ieder geval is de eerste stap ge-
zet voor een campervriendelijk 
Zandvoort (aan zee).



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

Integrale massage
iets voor jou? 

In augustus 
75 min voor 55 euro

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
18 augustus t/m 24 augustus

FINDING DORY (3D/NL) 
DAGELIJKS OM 11.00 UUR

HUISDIERGEHEIMEN (3D/NL)
WOENSDAG OM 13.30 UUR

ICE AGE: 
COLLISION COURSE (3D/NL)
DO T/M DI OM 13.30 UUR
WO OM 15.30 UUR

DE GVR (NL/3D)
DO TM DI OM 15.30 U.

DE GVR (OV/3D)
DAGELIJKS OM 19.00 UUR

ABSOLUTELY FABULOUS: 
THE MOVIE
DAGELIJKS OM 21.30 UUR

JASON BOURNE ➔ VANAF 1 SEPTEMBER

LADIES NIGHT  ➔ 15 SEPTEMBER
BRIDGET JONES’S BABY 
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

JASON BOURNE ➔

VERWACHT:

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

023 5740330  Hella Wanders 
cursus@pluspuntzandvoort.nl

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

  
Let’s be Mindful! de cursus

Mindfulness is 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’.

vrijdag 15:45 - 16:15
23 september t/m 16 december

Mindful Gezelschap

Wilt u iedere week een vast moment hebben 
waarop u tot rust en ontspanning kunt komen?

 Vindt u het fi jn om dit samen met anderen te doen? 
Dan bent u van harte welkom 

om mee te doen met Mindful Gezelschap. 
12 bijeenkomsten € 50,-. 

Er wordt gestart bij minimaal 6 deelnemers.
vrijdag 14:30 - 15:30

23 september t/m 16 december

Let be Mindful, de cursus!

Mindfulness is 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’.

Vrijdag 23 september

Wilt u eerst kennismaken met Mindfulness 
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. 6 bijeenkomsten € 65,-
vrijdag 10:30 - 11:30

28 oktober t/m 2 december

Yoga met meditatie, 

Yoga geeft je nieuwe energie. Door je lichaam 
bewust te voelen. Door je lichaam leniger en krachtiger 

te maken kom je weer in het lood, in evenwicht. 
Met beide voeten op de aarde.

Yoga leert je te ontspannen. De adem helpt je los 
te laten, zowel spierspanningen als gedachten. 

Je krijgt ruimte in lichaam en geest. 

maandag 20:30 - 21:45
29 augustus t/m 19 december

vrijdag 11:00 - 12:15
02 september t/m 23 december

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

4

Evenementenagenda
✺ AUGUSTUS ❂  AUGUSTUS ✺
20   Makreel roken - Zandvoort open. 

 Raadhuisplein, 10.30-16.00 uur

20+21  Zandvoort Masters - 
 Circuit Park Zandvoort

20+21  Tweedaagse van Zandvoort - 
 Watersportvereniging Zandvoort

21   Zomermarkt  - Grote feestmarkt door het 
 centrum, 10.00-17.00 uur 

21   Rutland Concert Band - Concert op 
 Badhuisplein, 14.00-15.00 uur 

26   Wapenzangers - Zangavond in Wapen van 
  Zandvoort, aanvang 20.30 uur
 
27   Rommelmarkt - in woonwijk Oud Noord,  

 07.00-14.00 uur

28   Kinderstraatspeeldag - in woonwijk 
 Oud Noord, 11.00-16.00 uur

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 34: ma. 22 t/m zo. 28 augustus
Barbecue start pakket:
4 x Runder hamburger ........................................................................

4 x Kipsaté .................................................................................................................

4 x Gemarineerde drumstick ...................................................

4 x Italiaanse barbecue worst.................................................

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

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

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

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

Samen van: € 17,00 nu € 12,50

Schrijf je nu in voor  de 
meditatie workshop van 

Tijn Touber op vrijdag 2 september 
van 20.00 - 22.00 uur.

Kosten 35 euro.

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

Meer informatie => www.daandasanayoga.nl



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)

Kunst met een knipoog

Tijdens de Open Monumenten-
dag op 10 en 11 september is 
er een rondwandeling langs de 
kunstzinnige gevelstenen van 
Edo Van Tetterode. Maar bij het 
maken van de route ontdekte 
de organisatie dat de origi-
nele steen in de muur aan het 
Kerkpad, waar destijds drukke-
rij Van Petegem gevestigd was, 
ietwat aangepast is. De huidige 
eigenaar heeft de steen met verf 
een ander aanzien gegeven. Of 
daarmee de steen echt mooier 
op is geworden, is te betwijfelen.

Palingroken bij 
café Bluys
Komende zaterdag wordt er 
weer makreel gerookt op het 
Raadhuisplein, maar er wordt 
er ook weer gerookt voor de 
deur van het oudste café van 
Zandvoort: café Bluys aan 
de Buureweg. De bekende 
Zandvoortse palingroker Jan 
Giesbergen gaat dan weer 
samen met zijn maat Rolf van 
der Moolen mooie paling ro-
ken. Gaat u in de middag eens 
kijken hoe de heren dit doen 
of gaat vanaf een uurtje of half 
zes een of meerdere gerookte 
palingen eten bij café Bluys. De 
palingen zullen per stuk wor-
den verkocht en dus niet per 
pond. Het is de bedoeling dat 
de palingen onder het genot 
van een drankje worden genut-
tigd in het café of bij mooi weer 
lekker op het terras.

Ruland Concert band 
Komende zondag zal de Rutland 
Concert Band een openluchtcon-
cert geven op het Badhuisplein. 
De band komt uit Oakham in 
het graafschap Rutland, uit het 
centrale deel van Engeland, 
en is nu eens een keer geen 

schoolband. Het is de band van 
een muziekvereniging die voor 
het tweede jaar op rij een trip 
naar Amsterdam maakt. Naast 
een concert in onze hoofdstad, 
worden er ook in Delft en dus in 
Zandvoort concerten verzorgd. 
Het concert is van 14.00 uur tot 
circa 15.00 uur.

Natuurbrug Zeepoort
Op dinsdag 30 augustus organi-
seert provincie Noord-Holland 
in samenwerking met aan-
nemer Ballast Nedam een in-
formatieavond over de laatste 
natuurbrug Zeepoort over de 
Zeeweg bij Bloemendaal. Deze 
brug, die in het najaar wordt 
gerealiseerd, is de laatste in 
een schakel van drie natuur-
bruggen in het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland (NPZK). 
De natuurbrug in Zandvoort 
(Zandpoort) is al gerealiseerd en 
de natuurbrug over het spoor 
(Duinpoort) is in volle voorbe-
reiding. Tijdens deze avond wor-
den er rond 19.15 uur en 20.15 
uur een aantal presentaties ge-
houden. Daarnaast kunt u op de 
informatiemarkt persoonlijk in 
gesprek over ondermeer: beeld-
kwaliteit en ontwerp van de na-
tuurbrug, verkeersmaatregelen 
en omgevingshinder, ecologie 
en monitoring. De informatie-
avond is tussen 19.00 uur en 
21.00 uur in Bezoekerscentrum 
De Kennemerduinen, Zeeweg 
12 in Overveen.

Gasthuisho� e
Het Gasthuisho� e kwam in 1946-
1947 tot stand als eerste bouw-
werk in het Wederopbouwplan 
van Zandvoort. Het ho� e vorm-
de een bewuste stedenbouw-
kundige en architectonische 
schakel tussen het oude en 
nieuwe dorp en is destijds uitge-
roepen als rijksmonument. De 
unieke 27 woningwetwoningen 
met hun witte baksteengevels 
worden gerenoveerd en staan 
in de steigers. Echter de witte 
verf op de muren is verwijderd. 
Hopelijk worden de muren weer 
wit want dat was een link naar 
de oude vissershuisjes.

Gezelligheid tijdens de Amsterdamse Avond | Foto: Daniëlle Smits

Vrijwilligers van de Winkel van Sinkel

Amsterdamse Avond klein maar fijn!

Mooie schenking Winkel van Sinkel

De Amsterdamse Avond, die vorige week zaterdag in het dorp werd gehouden, was 
muzikaal een topper. Wat publieke belangstelling betreft viel het helaas zwaar tegen. 
Of dat nu kwam door de Olympische Spelen of dat Ajax ’s avonds speelde, dat zal altijd 
wel een raadsel blijven. In ieder geval hebben de wegblijvers ongelijk gekregen. Zowel 
de Spelen als Ajax waren niks!

De gesloten afdeling van het Huis in de Duinen, de Bran-
ding, heeft sinds kort een mooie ontspankamer gekregen. 
Een kamer waar de bewoners zich in alle rust kunnen ont-
spannen ontbrak er nog volgens medewerkster Marijke 
ten Haaf. Mona Adegeest heeft er, samen met haar vrijwil-
ligers van de Winkel van Sinkel, voor gezorgd.

De podia stonden bij de 
Yanks, op het Kerkplein, in de 
Haltestraat bij Laurel & Hardy 
en bij cafés Fier en Anders. Op 
laatstgenoemde locatie was 
het meest te beleven. Eerst 
zong daar Dave Giacomini, een 
Amsterdammer met een prach-
tige Italiaanse naam. Daarna 
was het de beurt aan Ans Tuin. 
Deze ‘Parel van de Jordaan’ is dik 
over de tachtig, maar ze heeft 
nog altijd een stem om door 
een ringetje te halen. Zij zorgde 
voor het echte Jordaangevoel 
met nummers als ‘Aan de voet 
van die mooie Wester’, ‘de 
Afgekeurde woning’ en ‘M’n 
Wiegie was…’. Heel herkenbaar 
voor een groot deel van het pu-
bliek, al reageerde de jeugd met 

De Winkel van Sinkel is de ruil-
winkel van Zandvoort. Het idee 
van de ruilwinkel is dat je iets 

“wat is dit voor oubollig gedoe?”.

Dave met de mooie Italiaanse 
naam was ondertussen verhuisd 
naar Laurel & Hardy, waar hij de 
ster van de avond werd. Helaas 
gadegeslagen door te weinig 
mensen. Op het Dorpsplein bij 
de Yanks Saloon zorgde Hans 
Knap de hele avond voor een 
gezellige Mokumse sfeer. Met 
zijn prachtige accordeon raakte 
hij de echte Amsterdamse sfeer. 
Ook hier was veel te weinig pu-
bliek.

Het drukst was het toch bij Fier 
en Anders. Behalve Dave en Ans 
Tuin kon men daar genieten van 
optredens van Mark Fledderman 
en Tony Anderson. Beide zangers 

van huis meeneemt om te rui-
len voor iets moois uit de winkel. 
Mensen die iets leuks hebben 

hielden de stemming er in met 
moderner Amsterdams reper-
toire, waaronder veel Hazes-
nummers. Er werd later op de 
avond zowaar meegezongen en 
voorzichtig gedanst…

Aan het eind van de Amster-
damse Avond was er in de 
Klikspaan nog een verrassings-
act van Yves Berendse. Onze 
Zandvoortse succeszanger ver-
raste met een mini-concert. 
Opvallend is dat hij steeds beter 
wordt. Zijn stem, presentatie en 
uitstraling zijn met sprongen 
vooruit gegaan.

Zo kreeg de Amsterdamse Avond 
uiteindelijk toch het succes dat 
het verdiende. 

gezien, mogen dat in overleg 
ruilen voor iets wat ze zelf mee 
hebben genomen, of ze kunnen 
het, vaak voor een luttel bedrag, 
kopen. De opbrengst gaat naar 
een Zandvoorts goed doel en dit 
keer was het de ontspankamer 
voor de Branding, die voor een 
mooi bedrag aangekleed mocht 
worden; een wens van Marijke 
ten Haaf kwam daarmee uit. 

De kamer is een paradijsje van 
rust. Alles wat er in staat is in rus-
tige kleuren uitgevoerd. Er is een 
geluidsinstallatie waar de bewo-
ners hun eigen muziek op kun-
nen spelen en een rustgevende 
bruisende ‘waterkolom’. “Ik wil 
nu nog aan de ene kant een bos 
realiseren en aan de andere kant 
een strand, maar ik ben wel af-
hankelijk van sponsoren om dat 
voor elkaar te krijgen, dus zal het 
nog wel even duren voor dat ge-
realiseerd is”, zegt Ten Haaf.



www.vvvzandvoort.nl
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Rommelmarkt in de Potgieterstraat | archieffoto

Vrijwilligers schelpenkar kregen vrijwilligersspeld

Feest rondom Ten Kateplantsoen

Gemeentebestuur bedankt vrijwilligers

Volgende week zaterdag en zondag, 27 en 28 augustus, 
vindt weer het jaarlijks buurtfeest van buurtvereniging 
Soentje Oud-Noord plaats in en rond het Ten Kateplant-
soen. Het is dit jaar extra feest want het wordt voor de 25e 
keer georganiseerd. Wat begon als een barbecue met de 
buren is in de loop der jaren uitgegroeid tot een buurt-
feest met meer dan honderd deelnemers!

De vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de antieke schelpenkar een nieuw wiel 
kreeg, werden vorige week woensdag door het gemeentebestuur bedankt voor hun 
medewerking. Burgemeester Niek Meijer en wethouder Gert-Jan Bluijs lieten zich uitge-
breid informeren over hoe het een en ander in zijn werk is gegaan.

In het begin werd het alleen 
op zaterdag georganiseerd 
met overdag spelletjes en  
festiviteiten waaronder een 
playbackshow voor de kin-
deren en ’s avonds een feest - 
avond met een barbecue. 
Naarmate de jaren voorbij gin-
gen, kwamen er steeds meer 
deelnemers bij en werd er een 
rommelmarkt ingevoerd, die 
dit jaar overigens alweer voor 
de 17e keer plaats zal vinden. 
Hierdoor werd de zaterdag  
te kort om alles in één dag te 
organiseren en dus werd er be-
sloten om de kinderspeeldag  
naar de zondag te verplaat-
sen met als hoogtepunt het 
Zandvoorts Kampioenschap 
‘Buik-glijden’.

Rommelmarkt
De rommelmarkt op zaterdag 
begint om 07.00 uur en om 14.00 
uur wordt er van u verwacht dat 
u uw eigen plaats weer blinkend 
schoon oplevert. Iedereen is uit-
genodigd om zijn oude spulle-
tjes aan de man te brengen en/
of oude spulletjes te kopen. Er 
zijn geen kraampjes dus zult u 
zelf een plekje moeten creëren. 
Tijdens de rommelmarkt wor-
den er haringen, gesponsord 
door alle haringventers van 
Zandvoort, en lootjes verkocht 
om geld in te zamelen om de 
kinderspeeldag te kunnen blij-
ven organiseren, want dit kost 
nu eenmaal geld. Tussen 14.00 
uur en 17.00 uur zullen de tenten 
voor het buurtfeest opgebouwd 

gaan worden. En dan van 18.00 
uur tot 00.00 uur is het groot 
feest, met barbecue, op het Ten 
Kateplantsoen. De avond wordt 
‘opgevrolijkt’ met muziek van 
onder andere Dj Hitro. Na het 
middernachtelijke uur zal er 
geen muziek meer zijn maar kun-
nen de diepzinnige gesprekken 
die dan gevoerd worden vrolijk 
voorgezet worden, zei het op 
een wat lager volume.

Kinderspeeldag
De volgende dag om 11.00 uur 
zullen alle springkussens gereed 
staan om de kinderen te ontvan-
gen om zich onbevangen te kun-
nen vermaken. De scouting zal 
aanwezig zijn om de kinderen 
leuke tricks & trucks bij te bren-
gen. Tevens kunnen de kinderen 
geschminkt worden en kunnen 
zij cupcakes opmaken. Rond 
13.00 uur zal het Zandvoorts 
Kampioenschap Buik-glijden 
beginnen waar de kinderen in 
2 groepen verdeeld zullen wor-
den: een groep tot 10 jaar en 
een groep van 10 jaar en ouder. 
Hierna zal een prijsuitreiking 
plaatsvinden. De kinderen wor-
den verzorgd met drinken, fruit 
en snoepgoed zodat ze niets te 
kort komen. Deze dag, voor alle 
kinderen van Zandvoort en ver 
daarbuiten (je hoeft dus niet uit 
de buurt te komen!), is volkomen 
kosteloos! Om 16.00 uur wordt 
alles weer afgebroken en wordt 
de buurt weer netjes in de oor-
spronkelijke staat van voor het 
buurtfeest teruggebracht. Het 
organisatiecomité hoopt op een 
grote opkomst en vraagt of ieder-
een mooi weer mee wil nemen!

De drie die mannen zich hebben 
ingezet zijn Jaap Brugman, Jan 
Kol en Martijn Jacobs. Zij kregen 
een vrijwilligersspeldje door de 
burgemeester als dank opge-

speld. De schelpenkar is dankzij 
hun inzet en mede door sponso-
ring weer tip-top in orde. Het an-
tieke object ontvangt de gasten 
van Zandvoort op de rotonde bij 

Nieuw Unicum. De kar is uniek 
in Nederland en voor zover na-
gegaan kan worden, zijn er nog 
maar twee andere exemplaren 
(in Noordwijk) te bezichtigen.

Foto: Rob Bossink

ONAIR-Dance gaat 
derde dansseizoen in

Op woensdag 31 augustus begint ONAIR-DANCE het nieu-
we seizoen voor kinderen en 55-Plussers. Vaste locatie is 
theater De Krocht. De afgelopen jaren was de dansschool 
heel succesvol met als hoogtepunt voor de kinderen en 
hun ouders aan het eind van het seizoen een voorstelling 
in De Krocht, waarbij de kinderen het geleerde op het po-
dium mochten laten zien.

(advertorial)

Ook dit jaar hoopt ONAIR-
Dance weer op veel enthousi-
aste meisjes en jongens. Voor 
kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn 
er drie dansvormen: pre-ballet 
voor beginners, klassiek ballet 
en een combinatie van klassiek 
en streetdance. De lessen wor-
den gegeven door professionele 
docenten. Lisa Havenaar neemt 
de kinderen onder haar hoe-
de en Conny Lodewijk gaat de 
55+dansgroep begeleiden.

De opzet is door te groeien tot 
een professioneel geleide dans-
school, die ook leerlingen uit de 
regio gaat trekken. Dans, talent, 
creativiteit en respect staan cen-
traal. Talenten blijven bij ONAIR-
Dance niet onopgemerkt en 
stromen door voor meer succes. 
Zo is  afgelopen jaar een leer-
ling doorgestoomd  naar het 
Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag.

Nieuw dit jaar is de 55+ Dans. Het 
is de bedoeling senioren aan het 
bewegen te krijgen door middel 
van eenvoudige  dans en gymoe-
feningen op muziek. De kosten 
voor het dansseizoen bedragen 
€ 250 per jaar of € 25 per maand. 
Ook bestaat de gelegenheid een 
proefles te volgen, die is gratis. In 
de maand augustus is er een spe-
ciale aanbieding:  wie zich dan 
aanmeldt krijgt 1 maand gratis.

Elk kind moet een kans krijgen 
om te kunnen dansen, daarom 
werkt ONAIR-Dance samen met 
het Jeugdcultuurfonds. Het 

Jeugdcultuurfonds Zandvoort 
heeft als doel om kinderen van fi-
nancieel minder draagkrachtige 
ouders de kans te geven om toch 
aan actieve kunstbeoefening 
mee te kunnen doen, ondanks 
dat er thuis geen budget voor is. 
Een aanvraag hiervoor loopt via 
Loket Zandvoort.

Zoals hierboven vermeld zijn de 
danslessen op woensdagmid-
dag. Elke les duurt drie kwartier. 
Het is zo dat ouders en of be-
geleiders niet in de zaal mogen 
tijdens de lessen. Dit leidt de 
kinderen ontzettend af. Wel is 
er één keer per jaar een kijkmid-
dag voor ouders en aan het eind  
van het seizoen is er de eind-
voorstelling. 
Het wekelijkse programma ziet 
er als volgt uit:
• Van 13.00 uur - 13.45 uur: is 

het de beurt aan de Sweeties 
(3 en 4 jaar).

• Van 14.00 uur - 14.45 uur: 
Pre-ballet voor 4 tot 6 jarigen. 
Hierbij leren ze de beginselen 
van de dans, waarbij muziek 
tot de verbeelding en fantasie 
van het kind spreekt.

• Van 14.45 uur - 15.30 uur: 
Klassiek ballet en een combi-
natieles met streetdance (voor 
7, 8 en 9 jaar).

• Van 15.45 uur - 16.45 uur: 55+ 
Dans

Aanmelden kan via info@on-
air-dance.nl of telefonisch op 
06-19427070. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de web-
site www.onair-dance.nl.
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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

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Maandag 22 augustus 
zijn wij hopelijk in 

staat U weer vriendelijk 
te woord te staan.
De droppot gevuld 
en humeur 7 plus.
Waarschijnlijk is 

een andere huidskleur 
aannemelijk.

Versteege’s IJzerhandel
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Weekspecial:

Gebakken Makreelfilet 
geserveerd met dagverse groenten, 

aardappelgarnituur en een saus van rode biet
voor € 13,95

Tel: 023 - 571 75 80
(Vanaf don. 18 aug. t/m woe. 24 aug.)

OOK UW ADVERTENTIE 
IN DEZE KRANT?

Bel Ingrid Muller: 06-2453 0167 
of mail: ingrid@zandvoortsecourant.nl

Tijdens deze open dagen kunt u zich uitvoerig 
laten voorlichten over de vele mogelijkheden 
van dit unieke en beproefde plafondsysteem. 

Een nieuw 

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

www.plamecozwanenburg.nl

Voor elke ruimte

• Schone montage in één dag.
• Zonder hakken en breken.
•  De meubels kunnen blijven 

staan.

• Voor elke interieurstijl.
• Verlichting naar wens.
•  Uit één geheel op maat 

gemaakt.

Plafond • Sierlijsten • Verlichting

OPEN DAGEN
donderdag 18 en vrijdag 19 aug. van 13.00 - 16.30 uur

en zaterdag 20 aug. van 10.30 - 15.30 uur

plafond in 1 dag!  

DE GEWELDIGE VOORDELEN VAN PLAMECO

Plameco: een slim, duurzaam en 
geïsoleerd plafond

ADVERTORIAL

Zwanenburg - Past uw plafond niet meer 
bij het interieur. Er bestaat een ideale en 
duurzame oplossing: Plameco.

Uw plafond aanpakken brengt veel ongemak 
mee: de kamer moet leeg, de vloer moet 
worden afgedekt en er ontstaat rommel en 
overlast. Nergens voor nodig met Plameco. 
Het hoogwaardige materiaal (schimmel-, 
algen en bacteriën werend) is gemakkelijk 
schoon te houden en bestand tegen droogte, 
kou en warmte. Door de isolerende werking 
en akoestische optimalisatie heeft u geen 
last meer van warmteverlies, galm of echo’s. 
En ook wat betreft kleur en structuur heeft u 
de keus uit veel mogelijkheden, van mat tot 
hoogglans.

Meubels kunnen blijven staan
Wie zich met een probleemplafond meldt bij 
Plameco Zwanenburg, krijgt vervolgens een 
datum voor een huisbezoek. Samen met u 
wordt er dan goed gekeken naar wat de 
bedoeling is, waarna er een keuze gemaakt 
kan worden uit het programma dat Plameco 
biedt. De levering vindt binnen zes weken 
plaats en de montage - zonder hak- en 
breekwerk - is binnen een dag gepiept. 
Daarna kunt u nog jaren genieten van uw 
slimme, duurzame plafond. 
Team Plameco Zwanenburg nodigt u uit om 
aanstaande donderdag t/m zaterdag zelf 
een kijkje te komen nemen aan de Zwanen-
burgerdijk 279C in Zwanenburg. De koffie 
staat klaar!
 

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

Lekker eten Aan Zee!

Naast ons 3- gangen keuzemenu 
(€24,50) en de gerechten op de 
kaart serveren we deze week ook:

 Scholfi let €14,50
 Sliptongetjes €14,50 2st/ €16,50 3st
 Pasta met gamba’s € 16,50

Info: www.aanzee12.nl

Zaterdag a.s. 
zwoele Bachata 
en Salsa muziek 
tijdens uw diner.
Een tropische cocktail 
en even dansen maakt 
uw avond compleet.

Haltestraat 26 - 023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

Het menu bestaat uit: 
Oriental Favourite loempia, 

pangsits, Nasi kuning speciaal
Pandan sponscake met lychee ijs

Voor € 22,50 
Graag reserveren: 023-5738220

Boulevard Paulus Loot 5a ¥ info@badzuidzandvoort.nl

Donderdag 
25 augustus

 komt Roy Lefrandt 
weer koken bij 
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Reddingsbrigade komt steeds vaker in actie voor drenkelingen

Maria icoon door Geert Hüsstege | Foto: pr

Noodzaak schoolzwemmen steeds duidelijker

Zomerexpositie in de Agathakerk

Dit zomerseizoen zijn al meerdere verdrinkingen ge-
weest van zowel volwassenen als kinderen. Volgens de 
Reddingsbrigade Nederland is de achteruitgang van de 
zwemvaardigheid van kinderen mede het gevolg van het 
verdwijnen van het schoolzwemmen. D66 wil daarom het 
schoolzwemmen in Zandvoort weer invoeren. 

Dit jaar is de zomerexpositie in de Agathakerk in een an-
der jasje gestoken. Voorheen waren het jarenlang Zand-
voortse amateurkunstenaars die hun kunstwerken toon-
den. De Lokale Raad van Kerken Zandvoort koos dit keer 
voor de iconograaf Geert Hüsstege om zijn kunstwerken 
te exposeren. Het thema voor de oecumenische vieringen 
‘Iconen, vensters van hoop’ wordt met de geschilderde 
iconen extra versterkt.

door Nel Kerkman

Reddingsbrigade Nederland 
spreekt zijn verontrusting uit 
en roept de overheid op om 
het schoolzwemmen zo snel 
mogelijk weer verplicht te stel-
len. D66 afdeling Zandvoort 
deelt de bezorgdheid van de 
Reddingsbrigade en verzoekt 
het Zandvoortse college in een 
brief om in contact te treden met 
de Zandvoortse basisscholen om 
na te gaan op welke wijze en 
voorwaarden het schoolzwem-
men in Zandvoort weer mogelijk 
kan worden gemaakt.

Bezuinigingen 
Door bezuinigingen stopte 
het schoolzwemmen bij de 
helft van de gemeenten in 
Nederland en ook de ge-
meente Zandvoort schafte 
het schoolzwemmen af. Men 
vond toen dat voor de zwem-
lessen voor kinderen, de ou-
ders verantwoordelijk waren. 
Maar steeds vaker moeten 
reddingswerkers uitrukken 
om kinderen uit zee te ha-
len die in de problemen zijn 
gekomen. Volgens Raymond 
van Maurik, directeur van de 
Reddingsbrigade Nederland, is 

er een trend dat kinderen met 
steeds minder zwemdiploma's 
van de lagere school komen. En 
al jaren wordt er geconstateerd 
dat steeds meer jongeren niet 
goed kunnen zwemmen en in 
zee en bij recreatiewater vaker 
in de problemen komen. 

Zwemveiligheid
De organisatie benadrukt 
tevens dat het bestaande 
zwemdiploma ABC een prima 
methode blijft, mits het niveau 
van diploma C ook wordt ge-
haald. Het belangrijkste is dat 
kinderen al vroeg zwemvaardig 
en zwemveilig worden en re-
gelmatig blijven zwemmen om 
het stijgende aantal zwemon-
gevallen terug te dringen en 
de kans op verdrinking te be-
perken. 

Nieuwe vormen van school-
zwemmen zouden daar ook bij 
kunnen helpen. Zo zou het ac-
cent van het schoolzwemmen 
meer moeten liggen op het 
onderhouden van de zwem-
vaardigheid, vergroten van de 
zelfredzaamheid in het water en 
het kennis laten maken met ver-
schillende vormen van bewegen 
in het water. En vooral de kust-
kinderen zouden, mijn inziens, 
meer informatie kunnen krijgen 
over de gevaren van de zee, de 
stromingen plus de muien en 
de betekenis van de vlaggen die 
worden gehesen bij de strandpa-
viljoens en reddingsposten.

door Nel Kerkman 

Geert Hüsstege (47) is ruim 20 jaar 
werkzaam als iconograaf en schil-
dert in Russische stijl. Hij is zijn 
opleiding begonnen in België, 
heeft zijn studie in Wenen voort-
gezet en in Rusland afgerond. 
Hij maakt zijn eigen tekeningen 
gebaseerd op de traditionele af-
beeldingen. Naast opdrachten 
voor nieuwe iconen in binnen- en 
buitenland verzorgt hij cursussen 
iconen-schilderen en hij geeft le-
zingen en workshops. 

De expositie wordt zaterdag 20 
augustus om 14.30 uur geopend 
door de kunstenaar zelf. Daarna 
kan de expositie tot en met 4 
september iedere zaterdag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur en na de 
kerkvieringen op de zondagen, 
worden bezichtigd. De toegang 
is gratis, echter is er een deurcol-
lecte ten behoeve van vakan-
tie-uitstapjes voor gezinnen in 
Zandvoort die dit niet zelf kun-
nen betalen.
 

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tot het weekend heel 
aardig augustusweer

Weerbericht

Max 22o 23o 21o 16o

Min 13o 13o 17 16o

Zon 90% 75% 45% 40%

Neerslag 20% 30% 85% 90%

Wind o. 3-4 ozo. 3-4 z. 3-4 zw. 4

Momenteel is het heel aardig zomerweer in Zuid-Ken-
nemerland. Tot het weekend blijft dit wel zo. De regen-
kans neemt vooral in de loop van vrijdag wel toe, maar 
wellicht biedt een hogedrukgebied ten noorden van ons 
nog net genoeg tegenwicht om de buien uit het zuiden 
deels een halt toe te roepen. 

Met wat geluk blijft het tot (en 
met) vrijdag nagenoeg droog 
in onze contreien. Daarna 
maken de opkomende bui-
en meer kans en een geheel 
droog weekend ligt dan ook 
niet voor de hand. Het wordt 
dan ook minder warm in West-
Nederland. Op zondag halen 
we de 20 graden niet meer.

De bijna zomerse temperaturen 
die we op woensdag en donder-
dag hadden, gaan dus plaats-
maken voor wat minder warm 
weer. In het weekend komt de 
temperatuur dus nauwelijks tot 
de 20 graden. Het leek er nog 
even op dat de (zeer) warme 
lucht uit Frankrijk ons deze 
week zou gaan bereiken. 

Helemaal in lijn met deze ge-
wone Hollandse zomer werd dit 
scenario alweer snel geschrapt. 
Toch trekken depressies weer 
aan het langste eind. Die gaan 
zich vooral op de Noordzee ma-
nifesteren het weekend en dat 
is nu net de verkeerde plaats 
voor uitgesproken mooi (week-
end)weer bij ons. Soms is het 
vlak voor zo’n Engelse depres-
sie uit met een meer zuidelijke 
wind even warm in ons land, 

maar in de achterkamer van zo’n 
systeem wordt het dan ronduit 
koel met dus die buien er ook 
bij. 

Op de middellange termijn zijn 
er zowel oplossingen die weer 
voor een warmer en droger 
weerbeeld gaan als opties die 
een aanhoudend licht wissel-
vallig plaatje blijven laten zien. 
Zo zou het rond 24-25 augustus 
toch even zeer warm kunnen 
worden met maxima in de buurt 
van de 30 graden (Zandvoort) 

Voorzichtig kunnen we (met 
september binnen twee weken 
op de kalender) al gaan conclu-
deren dat de zomer van 2016 
beslist geen hoogvlieger was/
is. Regelmatig regenperikelen 
en vrij somber weer bepaalden 
het weerbeeld. Een officiële 
hittegolf bleef uit vooralsnog. 
September kan ook nog een 
volle (na)zomermaand zijn. Tot 
na half september zijn maxima 
van meer dan 30 graden haal-
baar.     

Meer weerinfo is er via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto  

 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167
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Particuliere zandkorrel 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 
• Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

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

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

Zandkorrels invulbon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PARTICULIER ZAKELIJK

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op www.amsterdam-
aanzee.amsterdam en 

blijf op de hoogte
....................................................

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

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

Behang- en schil-
dersbedrijf

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw be-
hang-, wit- en

schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

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

Klussen-Renovatie-
Bouw

P.M.K. (in Zandvoort)
Schilder- en aan-

nemersbedrijf
Voor alle bouw- en reno-
vatie in en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

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

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens repara-
tie straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

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

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754
 

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

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

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

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

De ko� erbakmarkt 
komt er weer aan op 

het Gasthuisplein.
27 augustus en 
11 september.

Ook staan met een 
auto of kleed?

Ko� erbakmarktzandvoort 
@gmail.com

Tel: 06-19427070
....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-

53498304
www.trade-ard.nl

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een goe-

de o� erte?
Bel dan eerst ons

nog even!
Tel. 06-84772750

www.erkd.nl
....................................................

Kom bridgen 
BC Kostverloren zoekt 
nieuwe leden voor de 

maandag-en vrijdagmid-
dag. 65 euro per seizoen. 
Lid van de NBB. info: fam. 

Aukema 023-5730706. 
aukema@zonnet.nl

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

Voor een pedicure
behandeling waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die ge-

specialiseerd
is in het verwijderen

van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten

en/of ingegroeide nagels
gaat u naar

Pedicure Carla.
Tevens Reiki be-

handelingen,
pijnverlichtende 

massagebank
en mental coach 

gesprekken.
Pro-voet lid.18 
jaar ervaring.

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

zandvoort.nl
 

Zandkorrels

Sport verbindt mensen wordt gezegd. Gezien de redelijk lege 
tribunes in het Olympisch Stadion in Brazilië wellicht niet altijd, 
mits Usain Bolt sprint dan. Het zijn verrassende medailles voor 
Nederland tot dusver. Medailles van trots, waardoor toeschou-
wers zich meer en meer verbonden voelen met de spelers van 
hun land. Alsof de trots ook een beetje voor hen bedoeld is, zo-
als een ouder trots is op zijn kind. Daarnaast geeft het volkslied 
je een saamhorigheidsgevoel, het gevoel van samen één zijn. 
Mooi is dat toch. Een soort verbroedering met in eerste instan-
tie bijna vreemden voor je. De media heeft ervoor gezorgd 
dat je ze meer en persoonlijker gaat leren kennen, maar toch. 
Resulterend in een soort van genetisch landsgevoel. 
Zoals sport verbindt, verbindt muziek ook. In een sfeervol 
koetshuis in Breukelen afgelopen weekend, met een privé 
pianoconcert van Laurens van Rooyen. Zijn composities als 
meanderende aanrakingen op de huid, als een berghut in de 
sneeuw bij knisperend haardvuur, als el� e in een dromerig ka-
rakter, als ontluikende bloesemknop die wordt aangetikt door 
de glinstering van een zonnestraal. Een zachte tederheid voor 
jezelf, luchtig verpakt in zelfredzaamheid. Wat het hoofd ledigt 
en opnieuw wil laten beginnen. En dat is nodig, dat hebben 
we allemaal nodig. Ook de sporters. Even een moment van 
weer opladen. 
Voorafgaand aan het concert voeren we in een rondvaartboot 
over de Vecht langs historische buitenhuizen en prachtige 
priëlen. Op het voordek, neergevlijd op grote loungekussens. 
Een verbintenis tussen twee mensen is eigenlijk ook een wed-
strijd waar je je voor mag blijven inzetten. Je gaat voor goud, 
hoewel een bronzen plak ook de revue weleens passeert. 
Mogen zeggen dat je al 25 jaar een paar bent, blijft uniek. Dat is 
binnenkort weer een feestje waard. Met een biertje wel 
te verstaan. Ook wij stelden gedurende de jaren onze 
eigen regels op, echter met respect. Dat betekent naar 
elkaar luisteren, afspraken nakomen en een gegeven 
advies opvolgen zo nu en dan. Had voor Yuri wellicht 
ook beter uitgepakt, dan zeggen ‘Ik heb er schijt aan’. 

Column
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 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

GROTE SORTERING 
VASTE PLANTEN

Haltestraat 55 Zandvoort
Geopend:  dinsdag t/m zaterdag

Zolang de voorraad strekt
Ook verkrijgbaar op de zomermarkt





Kennisgeving 
Kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 liggen de 
ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels I en II in het windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) op meer dan 22,2 kilometer uit de kust. Iedereen kan reageren 
op de ontwerpkavelbesluiten met een zienswijze.

Hoek van Holland

Noordwijk

Katwijk

IJmuiden

Den Haag

II

I

Kavels

Aangewezen gebied

Bestaande windparken

12-mijlszone (22,2 km)

Aan te wijzen gebieden
minimaal 18,5 km 
uit de kust

In het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 is gesloten tussen 
werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale 
overheden, het Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat het Rijk via een gefaseerd 
tenderproces subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de 
periode 2015 - 2019.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken in 
overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een 
kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden 
een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De betreff ende kavels liggen meer dan 
22,2 kilometer uit de kust.

Het gaat om de volgende besluiten:
• ontwerpkavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid);
• ontwerpkavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).
Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueff ectrapporten (MER-en) opgesteld om de gevolgen 
voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op de ontwerpkavelbesluiten en de 
onderliggende stukken, waaronder de MER-en. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 de 
ontwerpkavelbesluiten, de MER-en en andere onderliggende stukken inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de 
volgende locaties:
• Gemeente Ro� erdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE 

Hoek van Holland, T 14010
• Gemeente Westland, Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk, T 14017
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1 -6, 2597 JG Den Haag, T (070) 456 6550
• Gemeente Wassenaar, Johan de Wi� straat 45, 2242 LV Wassenaar, T 14070
• Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T (071) 406 50 00
• Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T (071) 36 60 000
• Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T 14 023 of 023 5740100
• Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T 14023 
• Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T 140225 

Informatiemarkten
De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren enkele 
inloopavonden. Tijdens deze avonden kunt u ook informatie krijgen over de ontwerprijks-
structuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust voor het aanwijzen van 
gebieden voor windparken tussen 18,5 en 22,2 km. U bent van harte welkom om daar vragen 
te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavonden 
worden gehouden op:
• donderdag 30 augustus 2016: Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee, 
• maandag 5 september 2016: De Muze, Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk, 
• dinsdag 6 september 2016: Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Den Haag.
U hoe¤  zich niet van te voren aan te melden.

Van 19 uur tot 21 uur is de zaal open en hee¤  u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid. U kunt vrij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken.
Ook kunt u tijdens de inloopavonden uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist 
aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op de ontwerpkavelbesluiten, de MER-en en de andere 
onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten of de MER-en?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangee¤  op welke delen van de ontwerpkavelbesluiten, de MER-en 
of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. 

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit 
een zienswijze hee¤  ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 reageren. 
Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl 
onder Kavels Hollandse Kust zuid) I/II. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) I/II, 
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling 
genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele 
medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden en via Bureau
Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er nog meer? 
Door toevoeging van twee stroken aan al eerder aangewezen windenergiegebieden op 
22,2 km uit de kust, wordt mogelijk gemaakt dat op een later tijdstip ook windparken op 
minimaal 18,5 km uit de kust worden gerealiseerd. Het aanwijzen van deze stroken verloopt 
via de ontwerprijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust. 
De ontwerprijksstructuurvisie wordt gelijktijdig met deze ontwerpkavelbesluiten ter inzage 
gelegd. Het defi nitieve besluit hierover is nog niet genomen. Het kabinet stree¤  naar een 
defi nitief besluit eind 2016. Hiervoor loopt een aparte procedure.

Gelijktijdig aan de voorbereiding van de kavelbesluiten worden onder de 
rijkscoördinatieregeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de 
Hollandse Kust (zuid) voorbereid. 

Kennisgevingen voor het net op zee en voor de rijksstructuurvisie worden apart gepubliceerd.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afl oop van 
de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. 
De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de defi nitieve kavelbesluiten. In een Nota 
van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de 
defi nitieve kavelbesluiten zijn verwerkt.

De kavelbesluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te 
zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op 
www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Hee¤  u na het bezoeken 
van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, 
T (070) 379 89 79.



Kennisgeving 
Ontwerprijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het kabinet hee�  op 1 juli 2016 de ontwerprijksstructuurvisie Windenergie op Zee, 
Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld. Van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met 
donderdag 29 september 2016 ligt deze ontwerprijksstructuurvisie ter inzage.

Achtergrondinformatie
Het kabinet wil nieuwe gebieden aanwijzen voor de bouw van windmolenparken op zee. 
Het gaat om twee gebieden binnen de zogenaamde 12-mijlszone, tussen 18,5 en 
22,2 kilometer uit de kust. De aanwijzing vindt plaats in de ontwerprijksstructuurvisie 
Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust en betre�  een partiële herziening van 
het Nationaal Waterplan 2016-2021 voor het onderdeel windenergie op zee. De twee extra 
stroken sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. 
De gebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) zijn gekozen in de routekaart 
na een uitgevoerde haalbaarheidsstudie. Met het aanwijzen van deze nieuwe gebieden 
brengt het kabinet het doel van 16% duurzame energie in 2023 dichterbij.

Ter voorbereiding op de rijksstructuurvisie lag van 24 april tot en met 4 juni 2015 de notitie
reikwijdte en detailniveau (NRD) met daarin het voornemen ter inzage. Tijdens deze periode 
kon u uw zienswijze geven op het voornemen om te komen tot deze rijksstructuurvisie of op 
de onderzoeksvragen in de NRD. Inmiddels is een planmilieueff ectrapport (planMER) 
opgesteld. In de reactienota zijn de reacties van het kabinet op de zienswijzen weergegeven.

Waarom dit besluit?
In 2023 moeten windparken op zee vijf miljoen Nederlandse huishoudens van stroom 
voorzien. Het kabinet hee�  gebieden aangewezen waar de komende jaren nieuwe 
windparken op zee kunnen worden gebouwd. De inzet is een beperkt aantal grote 
windparken die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via standaardplatforms met een 
capaciteit van 700 megawa�  (MW). Dat is goedkoper en zo blij�  er ruimte over voor andere 
gebruikers op de Noordzee, zoals de scheepvaart. De twee eerder aangewezen gebieden ter 
hoogte van Zuid- en Noord-Holland zijn goedkoper dan gebieden verder op zee, maar net te 
klein voor de aanpak met standaardplatforms. Daarom voegt het kabinet een strook aan deze 
gebieden toe. De parken komen op minimaal 18,5 km uit de kust te liggen.

U kunt uw mening geven
Van 19 augustus tot en met 29 september 2016 kunt u uw mening geven over de 
ontwerprijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust en het 
daarbij behorende planMER.

U kunt in uw zienswijze onder andere ingaan op de volgende vragen: 
• Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerprijksstructuurvisie of het planMER?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wij stellen het op prijs als u aangee�  op op welke delen van de ontwerprijksstructuurvisie of 
het planMER u ingaat en uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Waar kunt u de documenten inzien?
U kunt de ontwerprijksstructuurvisie en de onderliggende documenten gedurende de 
zienswijzenperiode inzien op www.platformparticipatie.nl/windopzee en tijdens reguliere 
openingstijden (op papier) op de volgende locaties:
• Gemeente Ro� erdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 

3151 AE Hoek van Holland, T 14010;
• Gemeente Westland, Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk, T 14017;
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1 -6, 2597 JG Den Haag, 

T (070) 456 6550;
• Gemeente Wassenaar, Johan de Wi� straat 45, 2242 LV Wassenaar, T 14070;
• Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T (071) 406 50 00;
• Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T (071) 36 60 000;
• Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T 14 023 of 023 5740100;
• Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T 14023;
• Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T 140225;
• Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC  Beverwijk, T (0251) 256 256;
• Gemeente Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ  Heemskerk, T 140251;
• Gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA  Castricum, T (0251) 661 122;
• Gemeente Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR  Alkmaar, T (072) 888 0000;
• Gemeente Schagen, Klantcontactcentrum, Laan 19, 1741 EA  Schagen, T (0224) 210 400;
• Gemeente Den Helder, Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC  Den Helder, T (0223) 671 200.

Ook kunt u de ontwerprijksstructuurvisie digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl > 
een plan bekijken > structuurvisies > zoeken op ID: 
NL.IMRO.0000.IMsv16hzNWP2windHK-2000.

Informatiemarkten
In de zienswijzenperiode worden drie informatiemarkten georganiseerd. Tijdens deze avonden 
kunt u ook informatie krijgen over de kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse 
Kust voor twee windparken op meer dan 22,2 km uit de kust. Van 19.00 - 21.00 uur bent u van 
harte welkom informatie op te halen en vragen te stellen over het project en de procedure.

De inloopavonden worden gehouden op:
• 30 augustus 2016: Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee,
• 5 september 2016: De Muze, Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk,
• 6 september 2016: Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Den Haag.
Tijdens deze avonden bestaat de mogelijkheid uw zienswijze mondeling in te dienen. Er is 
een notulist aanwezig om uw zienswijze te noteren.

Hoe kunt u reageren?
U kunt bij voorkeur digitaal reageren door het invullen van een zienswijzenformulier via 
www.platformparticipatie.nl/windopzee.

Een zienswijze sturen per post is ook mogelijk: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
Directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, o.v.v. Ontwerprijksstructuurvisie 
Windenergie op Zee. Wanneer uw zienswijze is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging. 

Wat gebeurt er nog meer?
De minister van Economische Zaken neemt in overeenstemming met de minister van 
Infrastructuur en Milieu de kavelbesluiten I en II in windenergiegebied Hollandse Kust. 
Hierdoor wordt de realisatie van twee windparken op minimaal 22,2 km uit de kust 
mogelijk. De ontwerpkavelbesluiten worden gelijktijdig met deze ontwerprijksstructuurvisie 
ter inzage gelegd. 

Gelijktijdig aan de voorbereiding van de ontwerprijksstructuurvisie en de kavelbesluiten 
worden onder de rijkscoördinatieregeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het 
net op zee voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid.

Kennisgevingen voor het net op zee en voor de kavelbesluiten worden apart gepubliceerd.

Vervolg
Alle ingediende zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de defi nitieve 
rijksstructuurvisie. Het kabinet stree�  naar een defi nitief besluit eind 2016.

Vragen?
Hee�  u na het bezoeken van de websites nog inhoudelijke vragen? Stuur dan een e-mail naar 
windopzee@minienm.nl. Voor vragen over de zienswijzenprocedure kunt u terecht bij 
Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, T (070) 456 89 99.

Hoek van Holland

Noordwijk
Katwijk

Den Haag

IJmuiden

Egmond
aan Zee

Den Helder

Aangewezen gebied

12-mijlszone (22,2 km)

Bestaande windparken 

Aan te wijzen gebieden 
minimaal 18,5 km uit de kust



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

Zandvoort:
• Dr. Jac. P. Thijsseweg 24, plaatsen MIVA-lift in schoolge-

bouw, verzonden 09 augustus 2016, 2016-ODIJ-30555.
• A.J. v.d. Moolenstraat 70, realiseren  oprit, verzonden 09 

augustus 2016, 2016-ODIJ-30462.

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 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.

Gemeentelijke publicatie week 33 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 32 en 
de verdere in week 32 door het college genomen besluiten 
zijn in week 33 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Thorbeckestraat 32, plaatsen dakkapel voorzijde, ingeko-

men 10 augustus 2016, ODIJ-2016-31642.
• Thorbeckestraat 32, plaatsen dakkapel achterzijde, inge-

komen 10 augustus 2016, ODIJ-2016-31643.

Bentveld:
• ZVTOO A 5342 (kavel 1 nabij Zuidlaan 36), kappen zes 

bomen, ingekomen 08 augustus 2016, ODIJ-2016-31593.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Maximapark 8, plaatsen dakkapel zijkant en achterzijde 

van de woning, verzonden 09 augustus 2016, ODIJ-2016-
30848.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

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. 

Nieuwe expositie wordt voorbereid

Historische BMW racesport  
in het Zandvoorts Museum

Mindfulness training voor 
mantelzorgers 

Na de succesvolle tentoonstelling ‘Amsterdam Beach’, is 
er van 26 augustus tot 25 september een nieuwe tentoon-
stelling in het Zandvoorts Museum: Historische BMW race-
sport.  In het kader van het 100-jarig bestaan van BMW is 
er een uniek fotoverslag van de wereldreis van Java naar 
Haarlem in 1932 en 1933 die Ab Aukes en Bab Herweijer 
maakten op een BMW R-16 motorfiets met zijspan.

Mantelzorgers hebben de zware taak om, naast hun eigen 
leven, te zorgen voor een ander. Dat kan soms behoorlijk 
stress opleveren. Om anders te leren omgaan met stress, 
piekeren en het zorgen voor een naaste met psychische 
klachten, start in september een mindfulness training voor 
in Zandvoort woonachtige mantelzorgers.

Tevens is er een selectie te be-
zichtigen uit de BMW ‘motorsport’ 
beelden uit de periode 1932 tot 
heden. Te zien is onder andere 

De training geeft handvatten 
hoe om te gaan met de psychi-
sche problemen van een naas-
te. U versterkt, vanuit uw eigen 
kracht, uw vermogen om zelf 
richting te geven aan uw leven, 
om zo meer in balans te komen. 
De methode is een combinatie 
van oosterse meditatietechnie-
ken en westerse kennis over 
stress en psychische klachten.

Op dinsdag 13 september van 
15.00 tot 17.00 uur start Prezens, 

fotowerk van Williams-BMW, de 
moderne DTM, de M1 en ook 
schitterende Art Cars en diverse 
Nederlandse coureurs die in een 

in samenwerking met Tandem en 
OOK Zandvoort, een 10-weekse 
Mindfulness training bij OOK 
Zandvoort, Flemingstraat 55. 
Deze training is geschikt wan-
neer u zorg draagt voor een 
naaste met psychische klach-
ten en/of zelf last heeft van bij-
voorbeeld stressklachten, angst, 
piekeren, slaapproblemen en/
of verminderd zelfvertrouwen. 
Voor aanmelden of meer infor-
matie: tel. 088-7885055 of e-mail: 
aanmelding@prezens.nl. 

BMW successen hebben behaald. 
De tentoonstelling geeft een 
overzicht van de ontwikkeling 
die het merk deze eeuw heeft 
doorgemaakt en toont spectacu-
laire foto’s van bijzondere auto’s 
en motoren. De tentoongestelde 
bijzondere foto’s, gedrukt op alu-
minium, zijn te koop en worden na 
afloop van de tentoonstelling uit-
geleverd. BMW Group Nederland 
schenkt de opbrengst aan de 
Chordoma Foundation. Voor meer 
informatie over de tentoonstel-
ling en de verkoop/veiling kunt 
u contact opnemen met Hilly 
Jansen (h.jansen@zandvoort.nl) of 
Caroline Kooy (06-53254236 of ca-
roline@ccpartners.nl). De opening 
van deze tentoonstelling is op 26 
augustus om 16.00 uur in het 
Zandvoorts Museum Swaluestraat 
1. Iedereen is van harte welkom.
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Dressuur Toro Rosso Doelpoging van Lotfi Rikkers

Katinka Rückert naar Grand Prix Eerste winst SV Zandvoort

Genieten tijdens Masters Weekend

Afgelopen weekend heeft onze plaatsgenoot Katinka Rückert met haar paard Toro Rosso 
zich verzekerd van een startbewijs voor de Grand Prix, de zwaarste klasse in de dressuur-
sport. Zij haalde tijdens subtop-wedstrijden in Velsen-Zuid voldoende punten om zich voor 
dit walhalla van de paardensport te kwalificeren.

SV Zandvoort heeft in de voorbereiding voor de eerste 
keer dit seizoen een overwinning behaald. Er werd afgelo-
pen zaterdag geoefend tegen SC Franeker, een derdeklas-
ser uit het KNVB-district Noord. Zandvoort won met 7-1. 
De uitslag toonde aan dat Zandvoort op de goede weg is 
maar dat er toch nog het een en ander aan schort. 

Komend weekend worden op Circuit Park Zandvoort voor 
de 26e keer de Masters of Formula 3, tezamen met de ADAC 
GT Masters, georganiseerd. Er zijn dus niet alleen F3-auto’s 
te bewonderen; ook dikke GT's, cupracers, productie tour-
wagens en andere formule-auto’s komen aan bod.

De amazone is eigenlijk net pas 
bezig met Toro Rosso. Nog maar 
drie jaar geleden reed zij in de 
klasse L2, een nog betrekkelijk 
lichte klasse. Zandvoorter Frits 
Minnebo, die al jaren met paar-
den werkt en professioneel bezig 
is geweest als trainer en ruiter 
in met name de springsport in 
Nederland en Duitsland, heeft 
haar onder zijn vleugels geno-
men en haar gebracht waar ze 
nu staat, aan de vooravond van 

De Friese gasten, die gepromo-
veerd zijn naar de 3e klasse, wa-
ren eigenlijk te zwak om echte 
tegenstand te kunnen bieden. 
Toch duurde het nog tot de 20e 
minuut voordat Justin Luiten het 
net vond. Een als voorzet bedoel-
de bal draaide pardoes achter een 
vertwijfelde Franeker keeper. Nog 
geen tien minuten later was de 
stand alweer gelijk. Keeper Jorrit 
Schmidt haalde bij een dwarrel-
schot bakzeil. Nog voor rust kon 
Zandvoort een voorsprong op-
bouwen. Jesse ‘Goudhaantje’ de 
Haan nam twee doelpunten voor 
zijn rekening, 3-1.

Na rust was Zandvoort duide-
lijk veel sterker. De Zandvoortse 
spitsen leefden zich uit en wer-
den op hun wenken bediend. 

De beste Formule 3-coureurs 
uit de belangrijkste F3 compe-
tities van de wereld zullen weer 
op Zandvoort aan de start ver-
schijnen. De Zandvoort Masters 
of Formula 3 behoort tot de be-
langrijkste Formule 3-races van 
het jaar. De 26e editie van de 
Zandvoort Masters of Formula 3 
krijgt gezelschap van twee races 
van de ADAC GT Masters en zijn 
ook de races om de ADAC TCR 
Germany, de ADAC Formule 4, de 
STT Spezial Tourenwagen Trophy 
en een gecombineerd optreden 
van de Renault Clio Cup Benelux 
en de Renault Clio Cup Central 
Europe in het programma op-
genomen. Dat garandeert heel 
wat spektakel op Circuit Park 
Zandvoort.

misschien wel een hele mooie 
carrière in de paardensport.

“Het is nu ruim drie jaar gele-
den dat ik met mijn paard Toro 
Rosso gestart ben in de klasse 
L2. Onder begeleiding van Frits 
Minnebo is het paard inmiddels 
opgeleid tot en met de Zware 
Tour (Grand Prix-niveau, red.). 
Hij laat veel potentie in zowel 
de piaffe als in de passage (2 oe-
feningen in de dressuur, red.)”, 

Nigel Berg acteerde wat meer 
achter de spitsen en dat was een 
goede zet van trainer Laurens ten 
Heuvel. De ‘balgoochelaar’ sla-
lomde regelmatig door de eerste 
verdedigingslinie van de Friezen 
heen als een warm mes door een 
pakje boter. De uiteindelijk 7-1 
was voor de supporters wel een 
teken dat het waarschijnlijk wel 
goed zal komen voordat de com-
petitie begint.

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort in Haarlem tegen 
DSS. Deze wedstrijd is de eerste 
van drie in de serie om de KNVB-
beker. Bloemendaal en Alliance, 
beide thuis, zijn de andere te-
genstanders. De wedstrijd op 
het Pim Mulier Sportpark begint 
zaterdag om 14.45 uur.

Met de introductie van de 
ADAC TCR Germany heeft de 
ADAC, de grootste automo-
bielclub van Duitsland en de 
op één na grootste automo-
bielclub ter wereld, dit jaar een 
nieuwe impuls gegeven aan de 
autorensport met productie- 
toerwagens bij onze ooster-
buren. De TCR-klasse is bewust 
niet bedoeld voor fabrieks-
teams, maar is in het leven 
geroepen om privéteams en 
-rijders een relatief betaalbaar 
plaats in de toerwagensport te 
bieden.

In de ADAC-Formula 4 komen 
jongere eenzitter-talenten aan 
de start. Deze serie beleeft zijn 
tweede seizoen en maakt dit jaar 

vertelt Rückert. De verwachtin-
gen van Rückert en haar bege-
leidingsteam zijn dan ook hoog 
gespannen voor haar debuut in 
de Grand Prix. Wanneer en waar 
haar debuut zal zijn, is nog niet 
zeker. “Ik start als het indoor-
seizoen begint in de Grand Prix 
maar waar en wanneer dat gaat 
gebeuren, is nog niet bekend”, 
zegt ze. Namens de Zandvoortse 
Courant van harte gefeliciteerd 
met dit prachtige resultaat.

voor het eerst naar Zandvoort. 
Er wordt gereden met identieke 
Tatuus-chassis, aangedreven 
door een 160 pk sterke 1,4-li-
ter-turbomotor van het merk 
Abarth. 

De STT Spezial Tourenwagen 
Trophy H&R Cup vormt al meer 
dan 30 jaar lang een vaste waar-
de in de Duitse autosport. Dikke 
raceauto’s met enorme achter-
vleugels, brede wielkasten en 
-banden, zijn het uithangbord 
van de serie.

Het evenement is vrij toegan-
kelijk: kaarten voor gratis toe-
gang tot het duinterrein zijn de  
downloaden via de website 
www.cpz.nl. Via deze website 
kunt u ook kaarten voor een 
tribuneplaats en/of toegang tot 
de paddock bestellen. Kaarten in 
de voorverkoop zijn goedkoper 
dan aan de entree. Ze kosten  
€ 30 voor een weekendkaart en 
€ 20 voor een dagkaart.

Paardensport Voetbal

Autosport

Aan Zee (strandclub 12)
Administratiekantoor K. Willemse
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Bad Zuid Zandvoort
BKZ
Bloemsierkunst J. Bluijs
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dorsman Assurantiën
Empelen en Van Dijk
Goodnight
GroupM
GroupM
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis

Hot Yoga Studio Daandasana
Kroon Mode
KVV Grafische Vormgeving
Maxima
Modeltuinen Zwanenburg
Onair-Events
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Plameco
Pronto
Shiatsis
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Taxicentrale Fred Spronk
Tent 6
Uitvaartverzorging Erika
Versteege's IJzerhandel
VVV Zandvoort

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

Adverteerders



BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

PROFITEER NU VAN HOGE KORTINGEN 
BIJ LIVING OUTLET HEEMSTEDE. OP=OP!

Binnenweg 41  2101 JB Heemstede  heemstede@livingoutlet.nl 
Middachtenlaan 13  1333 XS Almere  (tegenover DoeMere)  almere@livingoutlet.nl

Openingstijden Heemstede: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur.
Openingstijden Almere: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur, zaterdag: 10.00 - 17.00 uur.

SALE
BIJ LIVING OUTLET - HEEMSTEDE

NU 399,- 

NU 20% 
EXTRA KORTING!*

ALLE EETKAMERSTOELEN

HOEKBANK "ANDO"VAN 749,-

NU 50% KORTING! *

ALLE BBQ ACCESSOIRES50% KORTING! *

ALLE BBQ ACCESSOIRES

NU 30% 
EXTRA KORTING!*ALLE LAMPEN

30% 
EXTRA KORTING!*

NU 2 HALEN  =   1 BETALEN! *

ALLE DEKBEDOVERTREKKEN

NU 50% KORTING!*

ALLE KUSSENS

*Alleen geldig bij Living Outlet Heemstede. vraag naar de voorwaarden in de winkel.

NU 399,- 
HOEKBANK "ANDO"VAN 749,-


